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Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου

Κφρια ςθμεία του Ζργου
H ΚΕϋ Εφορεία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων, αποτελεί Ρεριφερειακι
Υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, και
προτίκεται να προβεί ςτθν υλοποίθςθ του ζργου «Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
ανάδειξθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων». Το
ςυγκεκριμζνο ζργο κα ενιςχφςει τθν προβολι του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ καινοτόμων τεχνολογικϊν επιτευγμάτων βοθκϊντασ ςτθ
ςυνολικι προςπάκεια αναβάκμιςθσ του πολιτιςτικοφ υποβάκρου τθσ περιοχισ των
Ωανίων, τθν οποία επιςκζπτονται ετθςίωσ χιλιάδεσ επιςκζπτεσ λόγω τθσ φπαρξθσ
ςθμαντικϊν μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων.

Στόχοι
1. Στόχοσ του προτεινόμενου ζργου είναι θ διαδικτυακι παρουςία του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων και ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ
κόμβου ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ των επιςκεπτϊν με ψθφιακζσ και
διαδραςτικζσ υπθρεςίεσ. Το ζργο ςυνίςταται ςτθν κάλυψθ υπαρκτϊν αναγκϊν
ψθφιοποίθςθσ, θλεκτρονικισ τεκμθρίωςθσ και αξιοποίθςθσ του πλοφςιου
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ που διακζτει το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων, και
αφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ για τθν ανάδειξθ και προβολι
των ςυλλογϊν του Μουςείου και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου. Το
Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων περιλαμβάνει αρχαιολογικά αντικείμενα που
αποδίδουν μία διαχρονικι εικόνα τθσ πολιτιςμικισ ιςτορίασ τθσ περιφερειακισ
ενότθτασ Ωανίων από τθ νεολικικι εποχι ζωσ και τα χρόνια τθσ ρωμαιοκρατίασ.
2. Στόχοσ του ζργου είναι θ δθμιουργία ενόσ πολιτιςτικοφ πλθροφοριακοφ
κόμβου, ο οποίοσ κα αναδεικνφει και κα αξιοποιεί τθν πολιτιςμικι μασ
κλθρονομιά, ενϊ παράλλθλα κα λειτουργεί ωσ ςθμείο αναφοράσ και πθγι
ολοκλθρωμζνθσ πολιτιςτικισ πλθροφόρθςθσ και προβολισ, εξαςφαλίηοντασ
ζνα πλαίςιο επιςτθμονικισ αρτιότθτασ, ποιότθτασ και πολφγλωςςθσ
παρουςίασ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων.
3. Το προτεινόμενο ζργο επιχειρεί τθν ενίςχυςθ των δράςεων του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων, εκςυγχρονίηοντασ αφενόσ τισ υποδομζσ του και ενιςχφοντασ
κατ’ επζκταςθ τισ παρεχόμενεσ προσ τουσ επιςκζπτεσ του υπθρεςίεσ, αφετζρου
εντάςςοντάσ το δυναμικά ςτθ ςφγχρονθ ψθφιακι εποχι μζςα από τθν
υιοκζτθςθ και εφαρμογι ςφγχρονων ψθφιακϊν μζςων, ευφυϊν μορφϊν
προβολισ, πρόςβαςθσ, προςπζλαςθσ και διάδραςθσ, διακζςιμων ςτο ευρφ
κοινό.
Οι παραπάνω ςτόχοι κα επιτευχκοφν μζςω των ακόλουκων λειτουργικϊν υπθρεςιϊν:
1. Ψθφιοποίθςθ και θλεκτρονικι τεκμθρίωςθ υλικοφ των
Μουςειακϊν Συλλογϊν του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Χανίων
i. Ϊθφιακι απεικόνιςθ διςδιάςτατων αντικειμζνων
ii. Τριςδιάςτατθ ςάρωςθ αντικειμζνων
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iii. Ϊθφιακι τεκμθρίωςθ αντικειμζνων
iv. Ραραγωγι μεταδεδομζνων
2. Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ διαδικτυακισ πφλθσ
a. Σφςτθμα διαχείριςθσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου
b. Ανάπτυξθ Web 2 υπθρεςιϊν
3. Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικισ – Ψυχαγωγικισ πλατφόρμασ,
a. Ραραγωγι πλθροφοριακοφ υλικοφ Μακθςιακισ πλατφόρμασ
b. Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν
c. Δθμιουργία διαδραςτικϊν παιχνιδιϊν

4. Ψθφιακζσ Ρολιτιςτικζσ Διαδρομζσ
a. Διαδραςτικόσ χάρτθσ
b. Συλλογι και ανάπτυξθ γεωγραφικϊν και πολιτιςτικϊν δεδομζνων
5. Υπθρεςία διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων
6. Ρρομικεια απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία
του ζργου

Στισ παραπάνω λειτουργίεσ εντάςςονται και οι ακόλουκεσ Υπθρεςίεσ :
1. Υπθρεςία προβολισ ανοικτοφ
τεκμθριωμζνου ψθφιακοφ
περιεχομζνου μζςω του ΕΚΤ.
2. Υπθρεςία προβολισ πολιτιςτικοφ υλικοφ μζςω τθσ πφλθσ.
3. Ρολυκαναλικι διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ πολιτιςτικοφ πλοφτου.
4. Υπθρεςίεσ ςφνκετθσ αναηιτθςθσ περιεχομζνου.
5. Υπθρεςία ςυμμετοχισ και ενθμζρωςθσ guestbook.
6. Υπθρεςία ςχολιαςμοφ περιεχομζνου μζςω wikis.
7. Υπθρεςία ενθμζρωςθσ προςωπικοφ newsletter
8. Υπθρεςία ενθμζρωςθσ RSS.
9. Υπθρεςία ςυηθτιςεων forum.
10. Υπθρεςία παροχισ ψυχαγωγικοφ υλικοφ.
11. Υπθρεςία παροχισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
12. Υπθρεςία προβολισ ςθμείων ενδιαφζροντοσ & διαδρομϊν ςε
διαδραςτικοφσ χάρτεσ.
13. Υπθρεςία διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων
14. Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ
15. Υπθρεςίεσ δθμοςιότθτασ
16. Υπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ
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Μετριςιμα αναμενόμενα αποτελζςματα
Τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ του ζργου είναι:
1. Θ προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων κα
πραγματοποιθκεί μζςω των πλζον ςφγχρονων τεχνικϊν ψθφιακισ τεκμθρίωςθσ
και απεικόνιςθσ. Ουςιαςτικά αναμζνεται ότι θ προςτικζμενθ αξία ςτθν πολιτιςτικι
διαπαιδαγϊγθςθ και επιμόρφωςθ του επιςκζπτθ τθσ νζασ πολιτιςτικισ πφλθσ κα
πλαιςιωκεί από τθν αξιοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν και υπθρεςιϊν.
2. Δθμιουργία και προβολι πολιτιςτικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου, με τθν κατάλλθλθ
ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ, με τισ οριςμζνεσ από τθν ΕΚΤ αναλυτικζσ
προδιαγραφζσ που δίδονται ςτθ ςυνζχεια. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει τθν
ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των επιλεγμζνων τεκμθρίων τθσ ζκκεςθσ του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων με ςτόχο τθν προβολι, τθν επιςτθμονικι
αξιοποίθςι τουσ ςτθν ζρευνα και τθν εκπαίδευςθ, τθ δθμιουργία πρωτογενοφσ
ψθφιακοφ υλικοφ και τθ διάκεςθ ψθφιακοφ υλικοφ ςτο ευρφ κοινό μζςω τθσ
Διαδικτυακισ Ρφλθσ που κα αναπτυχκεί.
3. Το ςφνολο των τεκμθρίων προσ ψθφιοποίθςθ που κα φωτογραφθκοφν ι κα
ςαρωκοφν αναλφεται ωσ εξισ:
Είδοσ
Αντικειμζνου
Γλυπτά
Ϊθφιδωτά
Επιγραφζσ
Νομίςματα
Αγγεία
Αγγεία
Ρινακίδεσ,
Σφραγίςματα,
Διςκία,
Σφραγιδόλικοι
Κοςμιματα
και
Μικροαντικείμενα

Αρικμόσ
50
5
10
100
100
150
100

Είδοσ
Ψθφιακισ
Απεικόνιςθσ
διςδιάςτατθ
διςδιάςτατθ
διςδιάςτατθ
διςδιάςτατθ
διςδιάςτατθ
τριςδιάςτατθ
τριςδιάςτατθ

75

τριςδιάςτατθ

4.Το ςφνολο των τεκμθρίων που κα τεκμθριωκοφν θλεκτρονικά
αναλφεται ωσ εξισ:
Είδοσ Αντικειμζνου
Αρικμόσ
Γλυπτά
50
Ϊθφιδωτά
5
Επιγραφζσ
10
Νομίςματα
100
Αγγεία
100
Αγγεία
150
Ρινακίδεσ,
100
Σφραγίςματα, Διςκία,
Σφραγιδόλικοι
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Κοςμιματα
Μικροαντικείμενα

και

75

Το υλικό αυτό κα τεκεί ςτθ διάκεςθ του Αναδόχου από τθν Ανακζτουςα Αρχι
Επίςθσ ςτα αναμενόμενα μετριςιμα αποτελζςματα ςυγκαταλζγονται τα ακόλουκα :
Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων
με τθ χριςθ των υπθρεςιϊν
ψθφιοποίθςθσ / τεκμθρίωςθσ.
Βελτίωςθ τθσ διάχυςθσ των πολιτιςτικϊν πλθροφοριϊν που διακζτει θ
ΚΕϋ ΕΡΚΑ και αφοροφν ευριματα , αναςκαφζσ και περιοχζσ
αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ με ςτόχο τθν άμεςθ, αςφαλι και ζγκυρθ
διάχυςθ τθσ πολιτιςμικισ πλθροφορίασ
Βελτίωςθ τθσ υποςτιριξθσ του επιςκζπτθ κατά τθν περιιγθςι του ςτα
εκκζματα με τθ χριςθ υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ – ενθμζρωςθσ
Βελτίωςθ τθσ παρουςίασ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων ςτο
Διαδίκτυο με τθν ανάπτυξθ ςχετικισ Ρολιτιςτικισ Ρφλθσ.
Αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων.

Κρίςιμα ςθμεία υλοποίθςθσ
 Ρρομικεια / Εγκατάςταςθ απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθ λειτουργία του ζργου
 Ϊθφιοποίθςθ 590 αντικειμζνων των Μουςειακϊν ςυλλογϊν του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων
 Τεκμθρίωςθ 590 αντικειμζνων των Μουςειακϊν ςυλλογϊν του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων
 Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ διαδικτυακισ πφλθσ που κα φιλοξενιςει τα αναπτυγμζνα
πολιτιςτικά ψθφιακά δεδομζνα και τισ υπθρεςίεσ που κα δθμιουργθκοφν
 Ανάπτυξθ πλατφόρμασ που κα προςφζρει διαβακμιςμζνο εκπαιδευτικό και
ψυχαγωγικό υλικό
 Ανάπτυξθ ψθφιακϊν διαδρομϊν με ςτόχο τθν προβολι ςε χάρτθ των αρχαιολογικϊν
κζςεων
των
Ωανίων, με δυνατότθτα εντοπιςμοφ και προβολισ των
ςθμαντικότερων αναςκαφικϊν κζςεων, χϊρων και ςυγκροτθμάτων με ταυτόχρονθ
παροχι προτάςεων πλοιγθςθσ και ξενάγθςθσ ςε αυτζσ.
 Υπθρεςία διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων

Γνωςτζσ επικινδυνότθτεσ
Ειδικι

μζριμνα

κα

πρζπει

να

λθφκεί:

1. Κατά τθν διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ και τθν ςταδιακι μεταφορά/μετάπτωςθ των
δεδομζνων που κα προκφψουν. Θ ψθφιοποίθςθ περιλαμβάνει τθ ςάρωςθ (με
τριςδιάςτατο ςαρωτι), τθν ψθφιακι φωτογράφθςθ των επιλεγμζνων τεκμθρίων, τθν
επεξεργαςία των ψθφιακϊν αντιγράφων, τθν ενςωμάτωςθ, ταξινόμθςθ του ψθφιακοφ
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υλικοφ ςτο ςφςτθμα και τζλοσ τον ποιοτικό ζλεγχο του αποτελζςματοσ βάςει
προδιαγραφϊν όπωσ αυτζσ ζχουν οριςτεί από το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ).
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει για τθν ψθφιοποίθςθ κατάλλθλο εξοπλιςμό και
λογιςμικό. Θ ψθφιοποίθςθ και θ θλεκτρονικι τεκμθρίωςθ του αρχαιολογικοφ υλικοφ κα
πραγματοποιθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά το οριςμζνο ωράριο
λειτουργίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα εξαςφαλίςει τθν προςταςία τθν αςφάλεια, και τθν
προετοιμαςία
του
επιλεγμζνου
υλικοφ
προσ
ψθφιοποίθςθ.
2. Θ διαδικαςία τθσ Θλεκτρονικισ Τεκμθρίωςθσ
και θ
ςταδιακι
μεταφορά/μετάπτωςθ των δεδομζνων που κα προκφψουν, περιλαμβάνει τθν
καταγραφι και μεταφορά των ιδθ υπαρχόντων ςτοιχείων καταλογογράφθςθσ, τθν
πικανι ςυμπλθρωματικι ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και ςχετικϊν πλθροφοριϊν, τθν
ενςωμάτωςθ, τθν κατθγοριοποίθςθ και απογραφι ανά ενότθτα και κατθγορία υλικοφ,
τθ κεματικι ταξινόμθςθ, τθ διαςφνδεςθ των αντικειμζνων με τισ αντίςτοιχεσ ψθφιακζσ
εικόνεσ, και τζλοσ τθν παραγωγι μεταδεδομζνων βάςει προδιαγραφϊν όπωσ αυτζσ
ζχουν οριςτεί από το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ). Θ θλεκτρονικι τεκμθρίωςθ
διακρίνεται ςτθ μεταφορά, ενςωμάτωςθ και διαςφνδεςθ των υπαρχόντων δεδομζνων
καταλογογράφθςθσ
ςτο ςφςτθμα τθσ Ρολιτιςτικισ Ρφλθσ και ςτθν παραγωγι
μεταδεδομζνων βάςει προδιαγραφϊν όπωσ αυτζσ ζχουν οριςτεί από το Εκνικό Κζντρο
Τεκμθρίωςθσ ( ΕΚΤ ). Θ ψθφιοποίθςθ και θ τεκμθρίωςθ ςυνίςταται ςτθν αναλυτικι και
με βάςθ τα οριςμζνα από το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ ( ΕΚΤ ) διεκνι πρότυπα,
θλεκτρονικι καταγραφι των ςτοιχείων του εκάςτοτε αντικειμζνου, και ςτθν
ψθφιοποίθςθ τθσ εικόνασ του με ςάρωςθ ι φωτογράφθςθ ςε ςυνκικεσ κατάλλθλεσ για
τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ απεικόνιςι του. Στθ ςυνζχεια, οι πλθροφορίεσ και οι
εικόνεσ των αντικειμζνων ειςάγονται και προβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ
διαδικτυακισ Ρφλθσ.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί ςτενά με τθν ΚΕϋ Εφορεία Ρροϊςτορικϊν και
Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων, Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ και
Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου.
Συνκικεσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ Ζργου
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα κεωρεί το Ζργο ωσ επιτυχζσ, όταν κα ζχουν υλοποιθκεί επαρκϊσ οι
ςτόχοι του Ζργου. Το ζργο κα κεωρθκεί επιτυχζσ αν οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ
δθμιουργικϊν, λειτουργικϊν,
ελκυςτικϊν, τεχνολογικά προθγμζνων και άμεςα
υλοποιιςιμων εφαρμογϊν, όπωσ επίςθσ και ςτθν ανάπτυξθ πολιτιςτικοφ ψθφιακοφ
περιεχομζνου υψθλισ ποιότθτασ, κατάλλθλου για άμεςθ ενςωμάτωςθ ςτισ εφαρμογζσ.
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ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ
Συντομογραφίεσ
o

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ζνωςη

o

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ

o

ΕΠ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα

o

ΟΔΕ

Ομάδα Διοίκηςησ Ζργου

o

ΨΣ

Ψηφιακή Σφγκλιςη

o

ISO

International Organization for Standardization

o

WS

Web Services

o

PDF

Portable Document FormatODT Open Document Format

o

JPEG

Joint Photographic Experts Group

o

XML

Extensible Markup Language

o

DPI

Dots per inch

o

TIFF

Tagged Image File Format

o

OCR

Optical Character Recognition

o

UTF

Unicode Transformation Formats

o

MODS Metadata Object Description Schema

o

CDWA Categories for the Description of Works of Art

o

EAD

Encoded Archival Description

o

EDM

Europeana Data Model

o

RDF

Resource Description Framework

o

OWL

Web Ontology Language

o

CIDOC-CRM

o

LIDO

o

CERIF Common European Research Information Format

o

OAI-PMH

o

URL

Uniform Resource Locator

o

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

o

FTP

File Transfer Protocolλληνικοφ Πλαιςίου Παροχήσ Υπηρεςιϊν Ηλεκτρονικήσ

o

SKOS

Simple Knowledge Organization System

o

SRU/SRW

Committee on Documentation-Conceptual Reference Model

Lightweight Information Describing Objects

Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting

Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service
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o

ESE

Europeana Semantic Elements

o

LTO

Linear Tape-Open
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Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου

Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου
Για τθν υλοποίθςθ του Ζργου εμπλζκεται μόνο ο δικαιοφχοσ Ψορζασ που είναι θ ΚΕ’ ΕΡΚΑ,
Εφορεία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων που αποτελεί Ρεριφερειακι Υπθρεςία του
Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και περιγράφεται
αναλυτικά ςτο Α 1.1.1. Επιςθμαίνουμε ότι ςτο ζργο εμπλζκεται το ΕΚΤ μόνο ςτο πλαίςιο του
κεςμικοφ του ρόλου για τθ ςυλλογι και διάκεςθ επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν
πλθροφοριϊν ςτον ελλθνικό και διεκνι χϊρο, κακϊσ και ςτο επικαιροποιθμζνο πλαίςιο τθσ
ςυνεργαςίασ για τθν πράξθ. Θ
ςυνεργαςία αυτι επικυρϊκθκε
ςτο υπαρκτό και
υπογεγραμμζνο ΡΛΑΛΣΛΟ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ, μεταξφ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ/ ΕΛΕ και τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτιςμοφ Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ– ΚΕ’ Εφορείασ Ρροϊςτορικϊν & Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων με κωδικό: Ρ31 15 , τθν 08θ
του μθνόσ Οκτωβρίου 2013, για τθν Ρράξθ με τίτλο «Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
ανάδειξθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων».

Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ
Θ ΚΕϋ Εφορεία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του
Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ
και Ακλθτιςμοφ, ςε επίπεδο
Διεφκυνςθσ. Ζχει ζδρα τα Ωανιά και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτισ περιφερειακζσ ενότθτεσ
Ωανίων και εκφμνθσ. Στθν αρμοδιότθτα τθσ ΚΕϋ Εφορείασ υπάγονται τα Αρχαιολογικά Μουςεία
Ωανίων, Κιςάμου και εκφμνου.
Το Τμιμα Αρχαιολογικϊν Χϊρων, Μνθμείων και Αρχαιογνωςτικισ Ζρευνασ είναι αρμόδιο για
κζματα ςχετικά με τθ διατιρθςθ, προςταςία, ςυντιρθςθ, αναςτιλωςθ, ευπρεπιςμό και
διαχείριςθ αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων, τον προγραμματιςμό και τθ διενζργεια
αναςκαφϊν και οιαςδιποτε μορφισ αρχαιολογικισ ζρευνασ. Επίςθσ ζχει τθν εποπτεία των
ερευνϊν των επιςτθμονικϊν, ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν τθσ θμεδαπισ και
των Ξζνων Αποςτολϊν και Σχολϊν, που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα.
Το Τμιμα Μουςείων, Εκκζςεων και Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων ζχει ςτθν αρμοδιότθτά
του κζματα ςχετικά με τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι μουςειολογικϊν και μουςειογραφικϊν
μελετϊν, τθν ζκκεςθ των αρχαιολογικϊν αντικειμζνων ςτα Μουςεία και Συλλογζσ
αρμοδιότθτασ τθσ κάκε Εφορείασ, τθ δίωξθ τθσ αρχαιοκαπθλίασ και τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ
αρχαίων, τθν άδεια εξαγωγισ μθ προςτατευομζνων από τθ νομοκεςία αντικειμζνων, τον
ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθν παρουςίαςθ αρχαιολογικϊν, περιοδικϊν ι μονίμων,
εκκζςεων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Υπθρεςία.
Το Τμιμα Τεκμθρίωςθσ, Καταγραφισ και Δθμοςίευςθσ Αρχαίων είναι αρμόδιο για κζματα
ςχετικά με τθν τιρθςθ αρχείου όλων των αναςκαφϊν και των αρχαιολογικϊν ερευνϊν και τθν
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κατάρτιςθ αρχείου φωτογραφιϊν, ςχεδίων, χαρτϊν, κθρφξεων και αρχείου κατόχων αρχαίων
και αρχαιοπωλείων, κακϊσ και με τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ.
Στθν αρμοδιότθτα του Τμιματοσ Συντιρθςθσ υπάγονται κζματα ςυντιρθςθσ των πάςθσ
φφςεωσ αρχαιοτιτων. Το Τμιμα Αρχαιολογικϊν Ζργων και Συντιρθςθσ Κτιριακϊν
Εγκαταςτάςεων φροντίηει για τα τεχνικά κζματα που αφοροφν ςτθ δι’ αυτεπιςταςίασ μελζτθ
και εκτζλεςθ ζργων, αποτφπωςθσ και τοπογράφθςθσ, ςτερζωςθσ, αποκατάςταςθσ,
αναςτιλωςθσ μνθμείων, διαμόρφωςθσ και ανάδειξθσ αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων.
Σθμεία επαφισ του Ζργου είναι οι:
Α) κα. Ελζνθ Ραπαδοποφλου (epapadopoulou@culture.gr)
Β) κα. Κατερίνα Τηανακάκθ (atzanakaki@culture.gr)
τθλ. 2821044418

Α1.1.2 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου
Στο ζργο εμπλζκεται το ΕΚΤ μόνο ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ του ρόλου για τθ ςυλλογι, και
διάκεςθ επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν πλθροφοριϊν ςτον ελλθνικό και διεκνι χϊρο, κακϊσ
και ςτο επικαιροποιθμζνο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ για τθν πράξθ. Θ ςυνεργαςία αυτι
επικυρϊκθκε ςτο υπαρκτό και υπογεγραμμζνο ΡΛΑΛΣΛΟ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ, μεταξφ του Εκνικοφ
Κζντρου Τεκμθρίωςθσ/ ΕΛΕ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτιςμοφ Υπουργείου Ραιδείασ και
Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με κωδικό: Ρ31 15 , τθν 08θ του μθνόσ Οκτωβρίου
2013, για τθν Ρράξθ με τίτλο «Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ του πολιτιςτικοφ
αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων». Αντικείμενο του ΡΛΑΛΣΛΟΥ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ,
είναι θ απόκεςθ και διάκεςθ ψθφιακϊν πολιτιςτικϊν πόρων του Δικαιοφχου, και των
αντίςτοιχων μεταδεδομζνων αυτϊν, ςτθν υποδομι ανοικτοφ τεκμθριωμζνου ψθφιακοφ
περιεχομζνου του ΕΚΤ, με ςκοπό τθ δθμιουργία ενιαίου ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ.
Για το ςκοπό αυτό το ΕΚΤ κα προςφζρει ςτον Δικαιοφχο τισ απαραίτθτεσ τεχνολογικζσ υποδομζσ
και υπθρεςίεσ για τθ βιϊςιμθ οργάνωςθ, διάκεςθ, διατιρθςθ και ευρετθρίαςθ του ψθφιακοφ
πολιτιςτικοφ υλικοφ που διακζτει και των μεταδεδομζνων του.
Το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ) είναι ο εκνικόσ οργανιςμόσ για τθν τεκμθρίωςθ, τθν
πλθροφόρθςθ και τθν υποςτιριξθ ςε κζματα ζρευνασ, επιςτιμθσ και τεχνολογίασ.
Ρρόκειται για κεντρικό φορζα οργάνωςθσ και διάκεςθσ περιεχομζνου Επιςτιμθσ και
Τεχνολογίασ, ο οποίοσ, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ ελλθνικοφσ φορείσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτον ίδιο χϊρο, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ υψθλισ τεχνογνωςίασ ςτον
τομζα του ψθφιακοφ περιεχομζνου.
Το εφροσ των πθγϊν πλθροφόρθςθσ, το εξειδικευμζνο προςωπικό και θ τεχνικι υποδομι
κακιςτοφν το ΕΚΤ κεντρικό ςθμείο ςτθ ροι τθσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ
πλθροφόρθςθσ προσ τθν επιςτθμονικι, ερευνθτικι, εκπαιδευτικι και επιχειρθματικι
κοινότθτα τθσ Ελλάδασ. Ραράλλθλα, το ΕΚΤ ζχει ςθμαντικι παρουςία ςτον ευρωπαϊκό
χϊρο, μζςω τθσ ςυμμετοχισ του ςε ζργα και δίκτυα ςχετικά με τθν Κοινωνία τθσ
Ρλθροφορίασ και τθν Καινοτομία.
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Α1.1.3 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)
Το ζργο κα παρακολουκείται από 2 βαςικζσ επιτροπζσ: τθν επιτροπι διοίκθςθσ και
ςυντονιςμοφ του ζργου που κα απαρτίηεται από δφο ςτελζχθ τθσ εφορείασ και τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ φυςικοφ αντικειμζνου που κα απαρτίηεται από τρία ςτελζχθ
τθσ εφορείασ.
Αντικείμενο τθσ επιτροπισ διοίκθςθσ και ςυντονιςμοφ κα είναι:
θ κακθμερινι παρακολοφκθςθ του Ζργου,
θ επαφι με τον ανάδοχο, το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ και τθν Διαχειριςτικι Αρχι του Ε.Ρ. Ϊθφιακι Σφγκλιςθ και
θ διενζργεια ςυναντιςεων μαηί με τον ανάδοχο για τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με
τθν πορεία του ζργου
Αντικείμενο τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ φυςικοφ αντικειμζνου κα είναι:
Θ επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και
Θ αξιολόγθςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ
Οι δφο επιτροπζσ κα ζχουν ςτενι ςυνεργαςία με τον ανάδοχο για τθν ομαλι υλοποίθςθ του
ζργου.

Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου)
Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ,
προςταςία και φφλαξθ των Αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ
ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ Αρχαιοτιτων και Αρχαιολογικϊν
Ωϊρων, και τθν ζκκεςθ τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ
και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ Ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ,
αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ
και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με
αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των Αρχαιοτιτων,
τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν,
ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ
όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει
μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των Αρχαιοτιτων.
Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και
ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και
διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και
λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των
μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα
επιμζρουσ τμιματα.
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Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ
Θ ΚΕϋ Εφορεία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του
Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ
και Ακλθτιςμοφ, ςε επίπεδο
Διεφκυνςθσ. Ζχει ζδρα τα Ωανιά και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτισ περιφερειακζσ ενότθτεσ
Ωανίων και εκφμνθσ. Στθν αρμοδιότθτα τθσ ΚΕϋ Εφορείασ υπάγονται τα Αρχαιολογικά Μουςεία
Ωανίων, Κιςάμου και εκφμνου.
Ειδικότερα, θ ΚΕ’ Εφορεία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ
διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ εν λόγω περιοχισ. Στο πλαίςιο
αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ αρχαιολογικι αναςκαφικι ζρευνα ο χαρακτθριςμόσ
μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων,
άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα
πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, καταγραφι ευρθμάτων μνθμείων και
αποδελτίωςθ τοπικισ
βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ
περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ.

Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα
Συνολικά θ Εφορεία διακζτει 37 άτομα προςωπικό ςτα δφο γραφεία τθσ ςτθν ζδρα τθσ, Στοά
Βαρδινογιάννθ Ωανιά, κακϊσ και ςτο γραφείο εκφμνου, τα οποία αναλφονται ωσ εξισ:
1 Ρροϊςτάμενθ Αρχαιολόγοσ
14 Αρχαιολόγοι
3 Διοικθτικοί Υπάλλθλοι επίπεδου ΡΕ
2 Διοικθτικοί Υπάλλθλοι επίπεδου ΤΕ
8 Διοικθτικοί Υπάλλθλοι επίπεδου ΔΕ
1 Λογίςτρια ΤΕ
1 Τοπογράφοσ-Μθχανικόσ ΤΕ
1 Σχεδιαςτισ ΤΕ
2 Σχεδιαςτζσ ΔΕ
2 Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοί
2 Μθχανικοί ΤΕ
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Από τα παραπάνω άμεςθ εμπλοκι ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου κα ζχουν ςυνολικά 8 άτομα
(Αρχαιολόγοι, Διοικθτικοί, Λογιςτζσ). Ειδικότερα οι Αρχαιολόγοι κα αςχολθκοφν με το φυςικό
αντικείμενο του Ζργου και κυρίωσ με τθν υποβοικθςθ του αναδόχου ςτο επίπεδο τθσ παροχισ
ςτοιχείων για τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του υλικοφ που κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθ
δθμιουργία τθσ δικτυακισ πφλθσ και τθσ τριςδιάςτατθσ παρουςίαςθσ των ευρθμάτων. Τα
Διοικθτικά ςτελζχθ κα αςχολθκοφν με τθ διοικθτικι διεκπεραίωςθ του Ζργου όπωσ αυτό
ορίηεται από τθν απόφαςθ ζνταξθσ και το ςφμφωνο αποδοχισ όρων. Και τζλοσ θ Λογίςτρια με
τθν Οικονομικι διαχείριςθ του Ζργου και τθν παρακολοφκθςθ του Οικονομικοφ αντικειμζνου
βάςει των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν απόφαςθ ζνταξθσ και το ςφμφωνο αποδοχισ.

Α1.2.3 Ρεριγραφι υφιςτάμενθσ υποδομισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
που αφοροφν ςτθ λειτουργία του ζργου

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά ο εξοπλιςμόσ ΤΡΕ που διακζτει θ Εφορεία ςτθν
ζδρα τθσ, ςτα Ωανιά. Επιπλζον διακζτει και ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο μζςω γραμμισ ADSL. Θ
φιλοξενία του server και του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτουσ χϊρουσ τθσ Εφορείασ
με ευκφνθ του αναδόχου για τθν περίοδο μζχρι και τθ λιξθ τθσ δωρεάν εγγφθςθσ.
ΥΛΛΚΟ ΥΡΘΕΣΛΑΣ
ΕΛΔΟΣ
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ
SERVERS
FAX
ΕΚΤΥΡΫΤΕΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
27
4
2
11

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΑ

2

SCANER

4

Οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ χρθςιμοποιοφν λειτουργικό Windows Microsoft (εκδόςεισ XP, Vista, 7)
με πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου ( MS Office 2003). Ζχουν όλοι δυνατότθτα πρόςβαςθ ςτο
διαδίκτυο μζςω ενςφρματθσ ςφνδεςθσ. Ο ζνασ εξυπθρετθτισ (server) είναι παρωχθμζνθσ
τεχνολογίασ και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του ζργου. Θ
προμικεια των υπολοίπων τριϊν (3) εξυπθρετθτϊν ζγινε ςτο πλαίςιο του ζργου «Ανάπτυξθ
Συςτθμάτων Ρλθροφόρθςθσ Επιςκεπτϊν ςε Μουςεία και Αρχαιολογικοφσ Ωϊρουσ» του
Οργανιςμοφ Ρροβολισ Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ για τισ ανάγκεσ του ζργου.
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Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου
A2.1 Αντικείμενο του Ζργου
Το βαςικό αντικείμενο του ζργου ςυνίςταται ςτθν κάλυψθ υπαρκτϊν αναγκϊν ψθφιοποίθςθσ,
θλεκτρονικισ τεκμθρίωςθσ, και αξιοποίθςθσ του πλοφςιου πολιτιςτικοφ αποκζματοσ που διακζτει
το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων και αφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ για τθν
ανάδειξθ και προβολι των ςυλλογϊν του Μουςείου και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου.
Στόχοσ του ζργου είναι θ δθμιουργία ενόσ πολιτιςτικοφ πλθροφοριακοφ κόμβου, ο οποίοσ κα
αναδεικνφει και κα αξιοποιεί τθν πολιτιςμικι μασ κλθρονομιά, ενϊ παράλλθλα κα λειτουργεί ωσ
ςθμείο αναφοράσ και πθγι ολοκλθρωμζνθσ πολιτιςτικισ πλθροφόρθςθσ και προβολισ,
εξαςφαλίηοντασ ζνα πλαίςιο επιςτθμονικισ αρτιότθτασ, ποιότθτασ και πολφγλωςςθσ παρουςίασ
του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων.
Θ προβολι του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων μζςω διαδικτφου κα ςυμβάλλει ενεργά ςτθ
ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πρακτικι, θ οποία κα μπορεί να κάνει χριςθ του ψθφιακοφ υλικοφ για
εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτικοφσ ςκοποφσ.
Το

ζργο

κα

εμπεριζχει

τθν

ανάπτυξθ

των

ακόλουκων

λειτουργικϊν

υπθρεςιϊν:

1. Ρρομικεια απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία του ζργου
2. Ψθφιοποίθςθ και θλεκτρονικι τεκμθρίωςθ υλικοφ των
Μουςειακϊν Συλλογϊν του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων
v. Ϊθφιακι απεικόνιςθ διςδιάςτατων αντικειμζνων
vi. Τριςδιάςτατθ ςάρωςθ αντικειμζνων
vii. Ϊθφιακι τεκμθρίωςθ αντικειμζνων
viii. Ραραγωγι μεταδεδομζνων
ix. Ζλεγχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν διαλειτουργικότθτασ και ανοιχτϊν
δεδομζνων κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του λογιςμικοφ ςτακερισ διάκεςθσ
(από το ΕΚΤ )
x. Μεταφόρτωςθ μεταδεδομζνων και αντιγράφων αςφαλείασ του ψθφιακοφ
περιεχομζνου ςτθν υποδομι των Βαςικϊν Υπθρεςιϊν που προςφζρει το ΕΚΤ

3. Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ διαδικτυακισ πφλθσ
i. Σφςτθμα διαχείριςθσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου
ii. Ανάπτυξθ Web 2 υπθρεςιϊν
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4. Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικισ – Ψυχαγωγικισ πλατφόρμασ,
i. Ραραγωγι πλθροφοριακοφ υλικοφ Μακθςιακισ πλατφόρμασ
ii. Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν
iii. Δθμιουργία διαδραςτικϊν παιχνιδιϊν

5. Ψθφιακζσ Ρολιτιςτικζσ Διαδρομζσ
i. Διαδραςτικόσ χάρτθσ
ii. Συλλογι και ανάπτυξθ γεωγραφικϊν και πολιτιςτικϊν δεδομζνων
6. Υπθρεςία διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων

Τα αποτελζςματα του ζργου όπωσ περιγράφεται παραπάνω, κα ςυνοψίηονται και κα
παρουςιάηονται μζςω τθσ ολοκλθρωμζνθσ δικτυακισ Ρφλθσ, θ οποία κα ανταποκρίνεται
πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων. Αυτι επιπλζον κα εμπεριζχει
τθν ανάπτυξθ των ακόλουκων υπθρεςιϊν:
1. Ανάπτυξθ και ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικοφ υλικοφ.
2. Υπθρεςία προβολισ ανοικτοφ
περιεχομζνου μζςω του ΕΚΤ.

τεκμθριωμζνου ψθφιακοφ

3. Υπθρεςία παροχισ ψυχαγωγικοφ υλικοφ.
4. Υπθρεςία παροχισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
5. Υπθρεςία προβολισ πολιτιςτικοφ υλικοφ μζςω τθσ πφλθσ.
6. Υπθρεςία προβολισ ςθμείων ενδιαφζροντοσ & διαδρομϊν ςε
διαδραςτικοφσ χάρτεσ.
7. Υπθρεςία Ρολυκαναλικισ
πολιτιςτικοφ πλοφτου.

διάχυςθσ

τθσ

πλθροφορίασ

8. Υπθρεςίεσ ςφνκετθσ αναηιτθςθσ περιεχομζνου.
9. Υπθρεςία ςυμμετοχισ και ενθμζρωςθσ guestbook.
10. Υπθρεςία ςχολιαςμοφ περιεχομζνου μζςω wikis.
11. Υπθρεςία ενθμζρωςθσ προςωπικοφ newsletter.
12. Υπθρεςία ενθμζρωςθσ RSS.
13. Υπθρεςία ςυηθτιςεων forum.
Επίςθσ κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου κα πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω βαςικζσ ενζργειεσ:
1. Εκπαίδευςθ των υπαλλιλων των φορζων ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν
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2. Υπθρεςίεσ δθμοςιότθτασ,
αποτελεςμάτων του ζργου

Ρροβολισ

και

ανάδειξθσ

των

3. Υπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ

A2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ
Θ κεματικι τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ζργου ςυνδζεται ςτενά με τθν ςτοχευμζνθ και ευρεία
ανάδειξθ των Συλλογϊν του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων ςτουσ διαδικτυακοφσ επιςκζπτεσ,
ςτουσ οποίουσ κα προςφζρεται μία μοναδικι εκπαιδευτικι και ψυχαγωγικι εμπειρία γνωριμίασ με
τθν πολιτιςτικι και ιςτορικι κλθρονομιά των Ωανίων, παρζχοντασ ανταγωνιςτικι ςε εφροσ
πλθροφορία και ενθμζρωςθ.
Το ζργο απαντά ςτθν επιτακτικι πλζον ανάγκθ ανάπτυξθσ κατάλλθλθσ τεχνολογικισ υποδομισ και
νζων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τόςο για τθν καλλιζργεια μιασ κοινισ ςυνείδθςθσ και τθν
προϊκθςθ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των πολιτϊν και των επιςκεπτϊν, όςο και για τθν πολιτιςτικι
ανάπτυξθ αλλά και τθν τουριςτικι ενίςχυςθ του τόπου.
Θ ενταγμζνθ Ρράξθ αποτελεί καίριο ζργο για τθν αναβάκμιςθ και προβολι του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων και ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων υπθρεςιϊν, για τθν υλοποίθςθ των
οποίων κα χρθςιμοποιθκοφν διεκνείσ πρακτικζσ και πρότυπα που κα διαςφαλίηουν τόςο τθν
ποιότθτα του ψθφιακοφ αποκζματοσ, όςο και τθ βζλτιςτθ και πολυκαναλικι προςβαςιμότθτα ςε
αυτό.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα αξιοποιιςει τα αποτελζςματα του ζργου για να
υποςτθρίξει κυρίωσ τισ βαςικζσ ενζργειεσ:
Τθ διαχείριςθ και μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ και πολυκαναλικι διάκεςθ του πολιτιςτικοφ
του αποκζματοσ.
Τθν υποςτιριξθ του διαδικτυακοφ επιςκζπτθ με πλοφςιο πολιτιςτικό περιεχόμενο.
Τθν ανάδειξθ του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ μζςω τεχνολογιϊν ψθφιοποίθςθσ
και μεκοδολογιϊν τεκμθρίωςθσ ςε διεκνζσ επίπεδο μζςω του Λςτοτόπου και των
υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ και αναηιτθςθσ ς' αυτό ( Σε ότι αφορά τισ διαδικαςίεσ
ψθφιοποίθςθσ / τεκμθρίωςθσ πρζπει να τθρθκοφν οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ του
“Οδθγοφ Καλϊν Ρρακτικϊν για τθν Ϊθφιοποίθςθ και τθ Μακροπρόκεςμθ Διατιρθςθ
Ρολιτιςτικοφ Ρεριεχομζνου Καλζσ Ρρακτικζσ και Ρρακτικζσ Οδθγίεσ” Ζκδοςθ 1.0
http://hdl.handle.net/10442/8769).
Σχετικά με το πολιτιςμικό ψθφιακό απόκεμα που κα δθμιουργθκεί κα πρζπει να είναι
διαλειτουργικό και ςυςχετιςμζνο με τισ εφαρμογζσ τθσ δικτυακισ Ρφλθσ του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων και ςυγχρόνωσ να είναι διακζςιμο για αξιοποίθςθ από το ΕΚΤ ςφμφωνα με το
οριςμζνο Ρλαίςιο ςυνεργαςίασ.
Επίςθσ, κα πρζπει να εφαρμοςκοφν ςτο Ϊθφιακό Απόκεμα όλα τα διεκνι πρότυπα και
πρωτόκολλα εξωτερικισ διαλειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων όπωσ το OAI-MPH και τα διεκνι
πρότυπα μεταδεδομζνων τεκμθρίωςθσ που αξιοποιοφνται από διεκνείσ φορείσ όπωσ το
ESE που αξιοποιείται από τθ European Digital Library (www.europeana.eu).
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Οι ενζργειεσ ανάπτυξθσ του πλθροφοριακοφ πολιτιςτικοφ κόμβου και των ςυντονιςμζνων
καινοτόμων υπθρεςιϊν που προτείνονται κα λειτουργιςουν προσ όφελοσ :
 Του Μουςείου, και τθσ εικόνασ του προσ τουσ επιςκζπτεσ του, εξελίςςοντάσ το ςε ζνα
δυναμικό, με ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ υποδομζσ μουςείο. Κα προςφζρει μία
ολοκλθρωμζνθ εμπειρία επίςκεψθσ, με τθν αναγκαία διευκόλυνςθ των επιςκεπτϊν και τθν
γνωςτικι υποςτιριξθ τθσ γνωριμίασ τουσ με τα εκκζματα των Συλλογϊν του.
 Τθσ τοπικισ κοινωνίασ, των πολιτϊν, ςτουσ οποίουσ κα προςφζρεται θ δυνατότθτα
βακφτερθσ γνωριμίασ με τθν πολιτιςτικι και ιςτορικι κλθρονομιά των Ωανίων
 Των φορζων πολιτιςμοφ και τουριςμοφ των Χανίων από άποψθ προβολισ και
οικονομικισ τόνωςθσ τθσ περιοχισ, μζςω τθσ προςζλκυςθσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ
τουριςμοφ
 Των επιςκεπτϊν του κόμβου από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, ςτουσ οποίουσ δίνεται θ
δυνατότθτα γνωριμίασ με το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων και τθν πολιτιςτικι δράςθ
του, ειδικότερα, ο επιςκζπτθσ κα μπορεί:
Να ζχει πρόςβαςθ ςτον τεκμθριωμζνο πολιτιςμικό πλοφτο αλλά και ςτθ ςφγχρονθ
εικόνα του πολιτιςμικοφ αποκζματοσ
τθσ περιοχισ, μζςω τθσ προθγμζνθσ
Ραρουςίαςθσ και των Υπθρεςιϊν.
Να περιθγθκεί μζςω των διαδραςτικϊν χαρτϊν και να ταξιδζψει ςτον ιςτορικό χρόνο
και ςτον τόπο.
 Τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (μακθτζσ και δάςκαλοι), δεδομζνου ότι οι τεχνολογίεσ που
χρθςιμοποιοφνται μποροφν να αξιοποιθκοφν ωσ ζνα πολφτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο
διδαχισ πάνω ςτθν ιςτορία και τον πολιτιςμό των Ωανίων
 Πλων των επιςκεπτϊν του κόμβου τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ ςτουσ
οποίουσ δίνεται θ δυνατότθτα γνωριμίασ με το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων και τθ
δράςθ του χωρίσ να απαιτείται θ φυςικι τουσ παρουςία εκεί.
 Ομάδων ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ μελετθτζσ και λοιποφσ ερευνθτζσ, δεδομζνου ότι θ
γνϊςθ που αποκρυςταλλϊνεται μπορεί να αποτελζςει το ζρειςμα που κα δϊςει το
ζναυςμα για περαιτζρω ζρευνα (π.χ. θμερίδεσ, οργάνωςθ ςυνεδρίων, κλπ.)..

A 2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου

Θ ΚΕϋ ΕΡΚΑ και το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων επιχειρεί με το παρόν ζργο να βελτιϊςει τθν
πλθροφόρθςθ και τθν εμπειρία όλων των κατθγοριϊν των επιςκεπτϊν του, αναδεικνφοντασ με
ςφγχρονουσ και ελκυςτικοφσ τρόπουσ το περιεχόμενο των ςυλλογϊν του, μοναδικϊν για τθν
ελλθνικι επικράτεια, και δθμιουργϊντασ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ.
Επιπλζον, το ζργο ςτοχεφει ςτθ προβολι των ψθφιοποιθμζνων και τεκμθριωμζνων εκκεμάτων,
ςτθν ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν – ψυχαγωγικϊν εφαρμογϊν (απλζσ ςτθ χριςθ τουσ
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και χωρίσ να απαιτοφν εξειδικευμζνθ γνϊςθ), ςτθν ανάπτυξθ και προβολι ψθφιακϊν πολιτιςτικϊν
διαδρομϊν ςτθν ανάπτυξθ παρεχόμενων web 2 Υπθρεςιϊν, εξαςφαλίηοντασ τθν πολυκαναλικι
προςβαςιμότθτα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ κακεμιάσ.
Οι βαςικοί ςτόχοι του ζργου είναι οι παρακάτω:
1. Στόχοσ 1: Θ ανάπτυξθ ενόσ πλθροφοριακοφ κόμβου και καινοτόμου ςυςτιματοσ υπθρεςιϊν
για το ευρφ αλλά και το εκπαιδευτικό κοινό κακϊσ και για τουσ επιςκζπτεσ που ζλκονται από
τον πολιτιςτικό τουριςμό.
2. Στόχοσ 2: Θ παρουςία και προβολι του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων ςτο Διαδίκτυο με
τθν ανάπτυξθ τθσ ςχετικισ Ρολιτιςτικισ Ρφλθσ. Θ δικτυακι αυτι πφλθ κα εξαςφαλίηει τθν
προβολι του Μουςείου ςτο χϊρο του διαδικτφου, δθμιουργϊντασ ζνα ιςχυρό θλεκτρονικό
μζςο επικοινωνίασ και πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία και ςτθ γνϊςθ.
3. Στόχοσ 3: Θ ανάπτυξθ ποικίλων εφαρμογϊν και web 2 υπθρεςιϊν που κα προωκιςουν τθν
επικοινωνία του Μουςείου με τουσ επιςκζπτεσ (διαδικτυακοφσ και μθ) και τουσ ερευνθτζσ
μζςα από τθ διαδικτυακι δυνατότθτα ςυμμετοχισ, τθ λειτουργία προςωποποιθμζνων
υπθρεςιϊν, τισ πολιτιςτικζσ διαδρομζσ κ.α.
4. Στόχοσ 4: Θ αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων.
5. Στόχοσ 5: Θ κάλυψθ του κενοφ τθσ ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ για τον αρχαίο κόςμο με επίκεντρο
τθν μουςειακι ζκκεςθ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων.
6. Στόχοσ 6: Θ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων με τθ χριςθ των υπθρεςιϊν ψθφιοποίθςθσ / τεκμθρίωςθσ.
7. Στόχοσ 7: Θ διάχυςθ των πολιτιςμικϊν πλθροφοριϊν που διακζτει θ ΚΕϋ ΕΡΚΑ και αφοροφν ςε
ευριματα, αναςκαφζσ και περιοχζσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ με ςτόχο τθν προϊκθςθ
και παρουςίαςθ τθσ πολιτιςμικισ πλθροφορίασ προκειμζνου να βελτιωκεί θ ποιότθτα, θ
προςβαςιμότθτα και θ αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ πολιτιςμικοφ περιεχομζνου.

Μετριςιμοσ Στόχοσ Τιμι

Ποςοςτό αφξηςησ των δικτυακϊν επιςκεπτϊν 100%
μζςω τησ δικτυακήσ Πφλησ
Αριθμόσ μουςειακϊν αντικειμζνων
που ≥590
ψηφιοποιοφνται και
καθίςτανται διαθζςιμα
Αριθμόσ μουςειακϊν αντικειμζνων
που ≥590
τεκμηριϊνονται και
καθίςτανται διαθζςιμα

Αριθμόσ διαδραςτικϊν
εκπαιδευτικϊν

πολιτιςτικϊν

και ≥3
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εφαρμογϊν που καθίςτανται διαθζςιμεσ
Αρικμόσ παρεχόμενων web 2 Υπθρεςιϊν

≥7

Πίνακασ 1: Ποςοτικοποίηςη των τόχων του Ζργου

A 2.4 Ραράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου, όπωσ τουσ αντιλαμβάνεται θ Ανακζτουςα Αρχι

Οι παράγοντεσ που δφναται να διαδραματίςουν κακοριςτικό ρόλο και να επθρεάςουν κατά τρόπο
αρνθτικό τον αρχικό ςχεδιαςμό ενδζχεται να είναι τόςο ενδογενείσ και ωσ ζνα βακμό εντόσ τθσ
ςφαίρασ επιρροισ του Ψορζα, όςο και εξωγενείσ και ωσ επί το πλείςτον μθ προβλζψιμοι από το
Ψορζα. Οι κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου είναι οι κάτωκι:
1.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ψθφιοποιιςει να τεκμθριϊςει και να παρουςιάςει άρτια και
επιςτθμονικά όλα τα τεκμιρια που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι.
2.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει δθμιουργικζσ, λειτουργικζσ
ελκυςτικζσ και τεχνολογικά προθγμζνεσ εφαρμογζσ που κα υποςτθρίηουν τθν προβολι και
ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ .
3.
Διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου και τθσ
αμφίδρομθσ ροισ πλθροφοριϊν μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Πλα τα παραδοτζα του ζργου για να κρικοφν ωσ επιτυχϊσ υλοποιθμζνα κα πρζπει να
παρουςιάηουν ορκότθτα ωσ προσ το τεχνολογικό και επιςτθμονικό αποτζλεςμα. Πλα τα δεδομζνα,
θ τεκμθρίωςθ και τα ψθφιακά υποκατάςτατα που παράγονται από το ζργο κα είναι διακζςιμα ςτο
πλαίςιο τθσ νομοκεςίασ για τα πνευματικά δικαιϊματα και για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και
εν γζνει τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ.

Κρίςιμοσ Ραράγοντασ
Επιτυχίασ

Τφποσ1

Ϊθφιοποίθςθ
και
τεκμθρίωςθ
των
αρχαιολογικϊν αντικειμζνων

Τ

1

Σχετικζσ Ενζργειεσ
Αντιμετϊπιςθσ
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να
ψθφιοποιιςει, τεκμθριϊςει,
επεξεργαςτεί
και
ενςωματϊςει
με
αποτελεςματικό τρόπο όλο
το υλικό που κα οριςτεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι.

Τ = Τεχνικόσ/Τεχνολογικόσ, Ο = Οργανωτικόσ, Δ = Διοικθτικόσ, Κ = Κανονιςτικόσ
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Ζλεγχοσ
των
τεχνικϊν
προδιαγραφϊν
διαλειτουργικότθτασ
και
ανοιχτϊν δεδομζνων κατά
τθ δοκιμαςτικι λειτουργία
του λογιςμικοφ ςτακερισ
διάκεςθσ (από το ΕΚΤ) ςε
τρία
ςτάδια
(αρχικό
ενδιάμεςο και τελικό) κατά
τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ του
ζργου.

Μεταφόρτωςθ
μεταδεδομζνων
και
αντιγράφων αςφαλείασ του
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
ςτθν υποδομι των Βαςικϊν
Υπθρεςιϊν που προςφζρει
το ΕΚΤ.

Το επίπεδο ποιότθτασ και
αρτιότθτασ των εφαρμογϊν
και του λογιςμικοφ.
Διαςφάλιςθ
τθσ
απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
ζργου και τθσ αμφίδρομθσ
ροισ πλθροφοριϊν μεταξφ
του Αναδόχου και τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.

Τ

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει
να παρζχει ςτο ΕΚΤ ζνα
ποςοςτό των πόρων, για
κάκε
ςτάδιο
(αρχικό
ενδιάμεςο και τελικό), προσ
ζλεγχο

T

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να
παρζχει ςτο ΕΚΤ το ςφνολο
των παραγόμενων πόρων
προσ απόκεςθ ςφμφωνα με
τα όςα ορίηονται ςτο παρόν
Ρλαίςιο Συνεργαςίασ.

Τ

Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ
των εφαρμογϊν και του
λογιςμικοφ.

Ο

Οργάνωςθ
ςυναντιςεων
Ανακζτουςασ
Αναδόχου.

ςυχνϊν
μεταξφ
Αρχισ και

Πίνακασ 2: Κρίςιμοι Παράγοντεσ Επιτυχίασ του Ζργου

Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου
A 3.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ
Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου παρουςιάηονται ςτον
παρακάτω πίνακα:
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1ο - Ρλθροφοριακό, 2ο - Επικοινωνιακό, 3ο - Διαδραςτικό, 4ο - Συναλλακτικό, 5ο Ρροςωποποιθμζνο

Ρεριγραφι Υπθρεςίασ

Υπθρεςία τεκμθρίωςθσ πολιτιςτικοφ
υλικοφ.
Υπθρεςία προβολισ ανοικτοφ
τεκμθριωμζνου ψθφιακοφ περιεχομζνου
μζςω του ΕΚΤ.
Υπθρεςία προβολισ πολιτιςτικοφ υλικοφ
μζςω τθσ πφλθσ.
Υπθρεςίεσ ςφνκετθσ αναηιτθςθσ
περιεχομζνου.

Υπθρεςία ςυμμετοχισ και ενθμζρωςθσ
guestbook.

Υπθρεςία ςχολιαςμοφ περιεχομζνου μζςω
wikis.

Υπθρεςία ενθμζρωςθσ προςωπικοφ
newsletter.

Υπθρεςία ενθμζρωςθσ RSS.

Υπθρεςία ςυηθτιςεων forum.

Απαιτοφμενα
ςτοιχεία
(δεδομζνα
ειςόδου)

Ϊθφιακό
πολιτιςτικό
απόκεμα
Ϊθφιακό
πολιτιςτικό
απόκεμα
Ϊθφιακό
πολιτιςτικό
απόκεμα
Αναλογικό
περιεχόμενο1,
ψθφιακά αρχεία
κειμζνου ι
αρχεία
πολυμζςων.
Δεδομζνα
ειςόδου χριςτθ
Αναλογικό
περιεχόμενο1,
ψθφιακά αρχεία
κειμζνου ι
αρχεία
πολυμζςων.
Δεδομζνα
ειςόδου χριςτθ.
Αναλογικό
περιεχόμενο,
ψθφιακά αρχεία
κειμζνου ι
αρχεία
πολυμζςων.
Ϊθφιακό
πολιτιςτικό
περιεχόμενο
Αναλογικό
περιεχόμενο,
ψθφιακά αρχεία
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επίπε
δο
«θλε
Στοιχεία αποτελζςματοσ
κτρο
(δεδομζνα εξόδου)
νικοπ
οίθς
θσ» *
. Ϊθφιακι τεκμθρίωςθ
βάςει ανοικτϊν προτφπων
Ρροβολι ψθφιακοφ
περιεχομζνου από τον
Λςτότοπο του Μουςείου
Ρροβολι ψθφιακοφ
περιεχομζνου από το
Λςτότοπο του Μουςείου
Ρροβολι ψθφιακοφ
περιεχομζνου από το
Λςτότοπο του Μουςείου
Εγγραφι ψθφιακοφ
περιεχομζνου ςτον
Λςτότοπο του Μουςείου
Εγγραφι ψθφιακοφ
περιεχομζνου ςτον
Λςτότοπο του Μουςείου

1

1

1

1

3

3

Αποςτολι ψθφιακοφ
περιεχομζνου ςε
λογαριαςμό θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου του χριςτθ

Αποςτολι ψθφιακοφ
περιεχομζνου ςτο χριςτθ
Εγγραφι ψθφιακοφ
περιεχομζνου ςτον
Λςτότοπο του Μουςείου

5

5

3

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

κειμζνου ι
αρχεία
πολυμζςων
Υπθρεςία παροχισ ψυχαγωγικοφ υλικοφ.

Υπθρεςία παροχισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ.

Υπθρεςία προβολισ ςθμείων
ενδιαφζροντοσ & διαδρομϊν ςε
διαδραςτικοφσ χάρτεσ.
Υπθρεςία διαχείριςθσ κρατιςεων και
ζκδοςθσ ειςιτθρίων

Ϊθφιακό
πολιτιςτικό
περιεχόμενο
Ϊθφιακό
πολιτιςτικό
περιεχόμενο
Ϊθφιακά
γεωχωρικά
δεδομζνα
Δεδομζνα
ειςόδου χριςτθ

Ϊθφιακι ψυχαγωγικι
υπθρεςία με τθ χριςθ
πολιτιςτικοφ υλικοφ του
Λςτοτόπου του Μουςείου
Ϊθφιακι εκπαιδευτικι
υπθρεςία με τθ χριςθ
πολιτιςτικοφ υλικοφ του
Λςτοτόπου του Μουςείου
Ϊθφιακι προβολι
πλθροφορίασ ςε
διαδραςτικό χάρτθ
Ϊθφιακό περιεχόμενο

Πίνακασ 3: Περιγραφή Τπηρεςιϊν Ζργου
1

Με τον όρο «Αναλογικό Ρεριεχόμενο » εννοοφμε όλθ τθν επιλεγμζνθ και ςυγκεντρωμζνθ
επιςτθμονικι βιβλιογραφία (μονογραφίεσ, μελζτεσ, άρκρα, περιοδικά κ.ά .) που κα
χρθςιμοποιθκεί ςτον εμπλουτιςμό του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου τθσ πφλθσ.
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1

3

4

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

A 3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ
Θ φυςικι αρχιτεκτονικι του ζργου που περιλαμβάνει τo hardware component του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςτο οποίο κα εγκαταςτακεί το πλθροφοριακό ςφςτθμα με τισ
αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ που κα τρζχουν κεντρικά. Ο εξυπθρετθτισ που είναι απαραίτθτοσ για τθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ κα φιλοξενεί ςε περιβάλλον Εικονικϊν Μθχανϊν (Virtualization) τουσ:
Database server: Κα χρθςιμοποιείται ξεχωριςτόσ εικονικόσ υπολογιςτισ (Virtual machine) για
λόγουσ απόδοςθσ και αςφάλειασ.
Application/Web/CMS Server: Το λογιςμικό των application, web και CMS servers κα
εκτελείται ςτον ίδιο φυςικό υπολογιςτι, αλλά ςτο ςφνολό τουσ, κα βρίςκονται ςε διαφορετικό
εικονικό υπολογιςτι, κακϊσ ςυνικωσ οι λφςεισ που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά ςυνδυάηουν
αυτζσ τισ λειτουργίεσ.
Θ αρχιτεκτονικι υλοποίθςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα αναπτυχκεί κα ακολουκεί
το λογικό μοντζλο του Web 3–tier. Σφμφωνα με το μοντζλο αυτό, το πλθροφοριακό ςφςτθμα
χρθςιμοποιεί τεχνολογίεσ Διαδικτφου (web) για τθν επικοινωνία με το χριςτθ και δομείται ςε τρία
επίπεδα (tiers), με το κάκε επίπεδο να επικοινωνεί με το υποκείμενο ι υπερκείμενο επίπεδο.
Θ λογικι διάκρωςθ του λογιςμικοφ προςδίδει ευελιξία ςτο ςφςτθμα επιτρζποντασ τθν υλοποίθςθ
διαφόρων ςεναρίων φυςικισ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, οδθγϊντασ ςε ζνα ςφςτθμα καλά
δομθμζνο, ςτακερό, ανοιχτό και εφκολα ςυντθριςιμο και επεκτάςιμο. Θ λειτουργία κάκε επιπζδου
περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια:
Επίπεδο Ραρουςίαςθσ (Presentation / UI Layer)
Το μζροσ εκείνο ενόσ ςυςτιματοσ το οποίο είναι υπεφκυνο για τθν διεπαφι με το χριςτθ, δθλαδι
τθν παρουςίαςθ ςτοιχείων από το ςφςτθμα προσ τον τελικό χριςτθ αλλά και τθν υποβολι
ςτοιχείων από τον χριςτθ προσ το ςφςτθμα. Ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί μια εφαρμογι πλοιγθςθσ ςτο
Διαδίκτυο (web browser) για να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ.

Επίπεδο Επιχειρθςιακισ Λογικισ ι Εφαρμογϊν (Business Logic / Application Layer)
Το μζροσ εκείνο του ςυςτιματοσ το οποίο αναλαμβάνει να εφαρμόςει τθν επιχειρθςιακι λογικι,
δθλ. τουσ κανόνεσ που κακορίηουν τισ διάφορεσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ. Ραραλαμβάνει
δεδομζνα από το Επίπεδο Δεδομζνων (ι εξωτερικι πθγι – αποκετιριο ΕΚΤ - ςυλλογζσ ψθφιακοφ
πολιτιςτικοφ ι/ και ιςτορικοφ αποκζματοσ), τα επεξεργάηεται και τα αποςτζλλει ςτο Επίπεδο
Ραρουςίαςθσ για προετοιμαςία και προβολι ςτο χριςτθ. Επίςθσ παραλαμβάνει από το Επίπεδο
Ραρουςίαςθσ τα δεδομζνα που ειςάγει ο χριςτθσ, τα επεξεργάηεται και τα αποςτζλλει ςτο
Επίπεδο Δεδομζνων για αποκικευςθ (ι ςτο κατάλλθλο αποκετιριο του ΕΚΤ). Τζλοσ το Επίπεδο
Επιχειρθςιακισ Λογικισ αναλαμβάνει τθ διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα.
Επίπεδο Δεδομζνων (Data Layer)
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Το μζροσ εκείνο του ςυςτιματοσ το οποίο αναλαμβάνει να μεταφζρει τα δεδομζνα ςε μόνιμο
χϊρο αποκικευςθσ δεδομζνων και να παρζχει προςπζλαςθ ςε αυτά από τα ανϊτερα Επίπεδα.
Στα πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου, το ΕΚΤ κα προςφζρει ςτον Δικαιοφχο τισ απαραίτθτεσ
τεχνολογικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ για τθ βιϊςιμθ οργάνωςθ, διάκεςθ, διατιρθςθ και
δθμιουργία ευρετθρίου του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ υλικοφ που διακζτει και των μεταδεδομζνων
του. Θ υποδομι ανοικτοφ τεκμθριωμζνου ψθφιακοφ περιεχομζνου που κα παρζχει το ΕΚΤ
βαςίηεται ςε τεχνολογίεσ αιχμισ, (εικονικοποίθςθ ςυςτθμάτων, παροχι «Υπθρεςιϊν Νζφουσ»
Software as a Service Cloud για ψθφιακό περιεχόμενο από το ΕΚΤ, ανοικτά δεδομζνα και ανοικτά
πρότυπα) και εξαςφαλίηει αςφαλι και διατθριςιμθ λειτουργία κακϊσ και τθν ενςωμάτωςθ των
τεχνολογικϊν εξελίξεων ςτον τομζα των υποδομϊν διάκεςθσ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ
περιεχομζνου με βάςθ διεκνι πρότυπα.
Συνολικά το εγχείρθμα διαςφαλίηει τον κεντρικό ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ, τθν απόκτθςθ τθσ
αναγκαίασ τεχνογνωςίασ, διευκολφνει τθν εξειδίκευςθ, τθν εξζλιξθ, τθ διαρκι αναβάκμιςθ, τθν
επζκταςθ, ςε μια αλυςίδα προςτικζμενθσ αξίασ κακϊσ κάκε καλι πρακτικι κα διαχζεται ςε
ολόκλθρο το Δίκτυο του ΕΚΤ και κα αποτελεί κοινό πεδίο ζρευνασ και δθμιουργίασ καινοτομιϊν.

A 3.3 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου
Στο πλαίςιο του ζργου κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςε ζνα ςφνολο από ειδικζσ ποιοτικζσ
προδιαγραφζσ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν αποτελεςματικι παροχι των θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα:
1. Χριςθ Τεχνολογικϊν Standards-Portability
Οι τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ Εφαρμογϊν, κα
πρζπει να είναι ςυμβατζσ με διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα δικτφωςθσ και διακίνθςθσ
διαδικτυακοφ περιεχομζνου (όπωσ HTML, XML, SOAP, LDAP κλπ).
2. Χριςθ ςφγχρονων/Δοκιμαςμζνων Τεχνολογιϊν
Θ υλοποίθςθ των υποςυςτθμάτων και θ ψθφιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ υλικοφ κα πρζπει
να βαςιςτοφν ςε ςφγχρονεσ και δοκιμαςμζνεσ τεχνολογίεσ, εξαςφαλίηοντασ με αυτόν τον τρόπο,
ανκεκτικότθτα ςτο χρόνο, αξιοπιςτία και επεκταςιμότθτα.
Θ αρχιτεκτονικι που κα προτείνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να
διαςφαλίηει υψθλι διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ και να υποςτθρίηει ςφγχρονεσ τεχνικζσ
αξιοποίθςθσ υλικοφ όπωσ Virtualization, Server & Storage consolidation.
Το ΡΣ κα πρζπει να ενςωματϊνει τεχνολογίεσ νζφουσ και να μπορεί να εγκαταςτακεί πλιρωσ ςε
ιδεατζσ μθχανζσ ςτο νζφοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αναλυτικά ςτθν προςφορά
του, τισ χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ.
A 3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν)
Οι γενικζσ αρχζσ που κα πρζπει να διζπουν το ςφνολο του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων ςε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν:
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1. Συςτιματα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (open architecture), δθλαδι ανεξαρτθςία από
ςυγκεκριμζνο προμθκευτι και χριςθ προτφπων που κα διαςφαλίηουν:
Ομαλι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ των επιμζρουσ λειτουργικϊν εφαρμογϊν και
υποςυςτθμάτων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
Τθ δικτυακι ςυνεργαςία μεταξφ εφαρμογϊν ι/και ςυςτθμάτων τα οποία βρίςκονται ςε
διαφορετικά υπολογιςτικά ςυςτιματα
Τθν επεκταςιμότθτα των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν χωρίσ αλλαγζσ ςτθ
δομι και αρχιτεκτονικι τουσ
2. Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του ΡΣ, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ και
αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ ι
εξοπλιςμοφ
3. Αρχιτεκτονικι Ν-tier για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και φορτίου μεταξφ
κεντρικϊν ςυςτθμάτων και ςτακμϊν εργαςίασ, για τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ του δικτφου
και τθν ευκολία ςτθν επεκταςιμότθτα
4. Λειτουργία των επιμζρουσ εφαρμογϊν, υποςυςτθμάτων και λφςεων που κα αποτελζςουν
διακριτά τμιματα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ςε ζνα περιβάλλον, ςτο οποίο κα:
επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι ομοιομορφία (εμφάνιςθ και λειτουργία) ςτισ διεπαφζσ
μεταξφ των διαφόρων υποςυςτθμάτων και ςτον τρόπο εργαςίασ τουσ
επιλεγοφν κοινοί τρόποι παρουςίαςθσ, όςον αφορά τισ διεπαφζσ των χρθςτϊν με τισ
εφαρμογζσ
διαςφαλίηεται θ επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ
5. Κα πρζπει να διαςφαλίηονται:
Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν
Ανοικτά τεκμθριωμζνα και δθμοςιευμζνα ςυςτιματα διεπαφισ με προγράμματα τρίτων
Τυποποιθμζνα πρωτόκολλα επικοινωνίασ ( π.χ. HTTP, SOAP)
Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα ςυςτιματα.
Δυνατότθτα μαηικισ εξαγωγισ και ειςαγωγισ των μεταδεδομζνων ψθφιοποίθςθσ μζςω
αρχείων XML.
6. Ωριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του χριςτθ με το ςφςτθμα (GUI) για τθν
αποδοτικι χριςθ των εφαρμογϊν και τθν ευκολία εκμάκθςισ τουσ
7. Ενςωμάτωςθ ςτα υποςυςτιματα εγχειριδίου άμεςθσ υποςτιριξθσ βοικειασ (online help
manual) και οδθγιϊν προσ τουσ χριςτεσ ανά διαδικαςία ι και οκόνθ. Μθνφματα λακϊν, τα
οποία κα παρουςιάηουν οι εφαρμογζσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ (error messages), ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα και ειδοποίθςθ των χρθςτϊν με όρουσ οικείουσ προσ αυτοφσ
8. Σχεδιαςμόσ ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Ωανίων. Από το κεςμικό πλαίςιο κα κακοριςτοφν τα υποχρεωτικά ςτοιχεία και οι υποχρεωτικζσ
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λειτουργίεσ που πρζπει να διενεργοφνται από τισ εφαρμογζσ. Από τθν κακθμερινι λειτουργία
και τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν των εφαρμογϊν μπορεί να προκφψει θ ανάγκθ επζκταςθσ με
επιπλζον δεδομζνα και λειτουργίεσ, φυςικά αν επιτρζπεται από το κεςμικό πλαίςιο
9. Ελεγχόμενθ και διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ΡΣ από το προςωπικό του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων
10. Σχεδιαςμόσ-Υλοποίθςθ ςφμφωνα με το «Ελλθνικό Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ» (www.e-gif.gov.gr), με τον Νόμο
3882/2010, με τον Νόμο 3979/2011, τθν Οδθγία INSPIRE, και τθν ΥΑ ΥΡΕΣ ΨΕΚ Β 2147/26-092011.
11. Για τθν ψθφιοποίθςθ / τεκμθρίωςθ πρζπει να τθρθκοφν οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ του "
Οδθγοφ Καλϊν Ρρακτικϊν για τθν Ϊθφιοποίθςθ και τθ Μακροπρόκεςμθ Διατιρθςθ
Ρολιτιςτικοφ Ρεριεχομζνου Καλζσ Ρρακτικζσ και Ρρακτικζσ Οδθγίεσ” Ζκδοςθ 1.0
http://hdl.handle.net/10442/8769.

A3.4.1

Λειτουργικι Ενότθτα «Ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ υλικοφ μουςειακισ ςυλλογισ»

Ππωσ ιδθ προαναφζρκθκε, το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων περιλαμβάνει αρχαιολογικά
αντικείμενα που αποδίδουν μία διαχρονικι εικόνα τθσ πολιτιςμικισ ιςτορίασ του Νομοφ Ωανίων
από τθ νεολικικι εποχι ζωσ και τα χρόνια τθσ ρωμαιοκρατίασ. Μζςα από τα εκκζματα
προβάλλεται θ ιδιαίτερθ φυςιογνωμία τθσ γεωγραφικισ περιοχισ του δυτικότερου τμιματοσ τθσ
Κριτθσ, κακϊσ και τθσ ιςτορικισ και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν που
ζηθςαν ςε αυτιν με ανκρωποκεντρικι, κοινωνικά ςθμαίνουςα οπτικι, θ οποία προςπακεί να
καταδείξει ότι τα εκκζματα δεν είναι άκροιςμα ευρθμάτων, αλλά αντιπροςωπεφουν τα
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία ενόσ πολιτιςμοφ. Στο κακοριηόμενο αυτό πλαίςιο κα προςφζρεται ζνασ
“ανοιχτόσ” τρόποσ ςκζψθσ και κζαςθσ των αντικειμζνων από τουσ επιςκζπτεσ, με πολφπλευρεσ
πλθροφορίεσ, ϊςτε το κοινό να κατανοεί τθ λειτουργία των αντικειμζνων και να δομεί αντίςτοιχεσ
γνϊςεισ.
Το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων χαρακτθρίηεται από υψθλι επιςκεψιμότθτα, ενϊ παράλλθλα
εμπλουτίηει ςτακερά και ενιςχφει τθν πολιτιςτικι ηωι του τόπου. Τα χαρακτθριςτικά αυτά
κακιςτοφν το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων αξιόλογο ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
Το ζργο προβλζπει δράςεισ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ του
πολιτιςμικοφ αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων.
Θ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ και επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ κρίνεται απαραίτθτθ, εφόςον το
υλικό κα πρζπει να είναι διακζςιμο για πολλαπλζσ (ερευνθτικζσ, εκπαιδευτικζσ) χριςεισ με
απϊτερο ςτόχο τθν προβολι και ανάδειξθ των αξιόλογωνεκκεμάτων μζςα από τθν παροχι
πρόςβαςθσ ςε αυτά. Το υλικό το οποίο κα ψθφιοποιθκεί και κα τεκμθριωκεί, προζρχεται από τον
εκκεςιακό χϊρο του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων.
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Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει τθν ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των επιλεγμζνων από τθν
ΚΕϋΕΡΚΑ τεκμθρίων τθσ ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων με ςτόχο τθν προβολι, τθν
επιςτθμονικι αξιοποίθςι τουσ ςτθν ζρευνα και τθν εκπαίδευςθ, τθ δθμιουργία πρωτογενοφσ
ψθφιακοφ υλικοφ και τθ διάκεςθ ψθφιακοφ υλικοφ ςτο ευρφ κοινό μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
που κα αναπτυχκεί. Θ διαδικαςία τθσ τεκμθρίωςθσ κα ακολουκιςει και κα ςυμπλθρϊςει τθ
διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ. Το επιλεγμζνο ςφνολο των αρχαιολογικϊν αντικειμζνων κα παραμείνει
ςτακερό και αμετάβλθτο τόςο κατά τθν διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ όςο και κατά τθ διαδικαςία
τθσ τεκμθρίωςθσ, με αυτό δθλϊνεται ότι κάκε αντικείμενο που κα ψθφιοποιθκεί, κα τεκμθριωκεί.
Για τθν ψθφιοποίθςθ / τεκμθρίωςθ πρζπει να τθρθκοφν οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ του “ Οδθγοφ
Καλϊν Ρρακτικϊν για τθν Ϊθφιοποίθςθ και τθ Μακροπρόκεςμθ Διατιρθςθ Ρολιτιςτικοφ
Ρεριεχομζνου
Καλζσ
Ρρακτικζσ
και
Ρρακτικζσ
Οδθγίεσ”
Ζκδοςθ
1.0
http://hdl.handle.net/10442/8769
Α. Ψθφιοποίθςθ
Οι υπθρεςίεσ Ϊθφιοποίθςθσ τθσ πράξθσ περιλαμβάνουν τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ:
1. Προετοιμαςία: κατά τθν οποία γίνονται οι απαιτοφμενεσ προκαταρκτικζσ ενζργειεσ τθσ
ψθφιοποίθςθσ των 590 αντικειμζνων. Αυτζσ αφοροφν ςτθ μεκοδολογία εργαςιϊν
ψθφιοποίθςθσ που κα υιοκετθκεί, ςτον οριςμό του χϊρου που κα πραγματοποιθκεί, ςε
κζματα αςφάλειασ, προγραμματιςμοφ εργαςιϊν – ωράριο λειτουργίασ, και επιλογι –
οργάνωςθ, κακϊσ και διάκεςθ των αρχαιολογικϊν αντικειμζνων προσ ψθφιοποίθςθ. Ο
Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει για τθν ψθφιοποίθςθ κατάλλθλο εξοπλιςμό και
λογιςμικό. Θ ψθφιοποίθςθ και θ θλεκτρονικι τεκμθρίωςθ του αρχαιολογικοφ υλικοφ κα
πραγματοποιθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά το οριςμζνο ωράριο
λειτουργίασ. Θ ανακζτουςα αρχι κα πρζπει να εξαςφαλίςει τθν προςταςία τθν αςφάλεια,
και τθν προετοιμαςία και διάκεςθ του επιλεγμζνου υλικοφ προσ Ϊθφιοποίθςθ.
2. Αποτφπωςη δεδομζνων: κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται οι δφο βαςικζσ διαδικαςίεσ
ψθφιοποίθςθσ
α) Ϊθφιακι φωτογράφθςθ με ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι, των επιλεγμζνων και
οριςμζνων από τθν ΚΕϋΕΡΚΑ
αρχαιολογικϊν αντικειμζνων (όπωσ περιγράφονται
αναλυτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί). Οι διαδικαςίεσ τθσ φωτογράφθςθσ κα
ακολουκοφν πιςτά τισ προδιαγραφζσ: “ Οδθγόσ Καλϊν Ρρακτικϊν για τθν Ϊθφιοποίθςθ
και τθ Μακροπρόκεςμθ Διατιρθςθ Ρολιτιςτικοφ Ρεριεχομζνου Καλζσ Ρρακτικζσ και
Ρρακτικζσ Οδθγίεσ”, 2.6.3 Ωριςθ ψθφιακϊν φωτογραφικϊν μθχανϊν, Ζκδοςθ 1.0
http://hdl.handle.net/10442/8769
β) Σάρωςθ με τριςδιάςτατο ςαρωτι, των επιλεγμζνων και οριςμζνων από τθν ΚΕϋΕΡΚΑ
αρχαιολογικϊν τεκμθρίων (όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί)
και τθν εφαρμογι τεχνικϊν τριςδιάςτατθσ παρουςίαςθσ ςε επιλεγμζνα εκκζματα. Το
προϊόν τθσ ςάρωςθσ κα είναι αρχείο τθσ μορφισ VRML ι X3D.
Το ςφνολο των τεκμθρίων που κα φωτογραφθκοφν ι κα ςαρωκοφν αναλφεται ωσ εξισ:
Είδοσ Αντικειμζνου

Αρικμόσ
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Γλυπτά
Ϊθφιδωτά
Επιγραφζσ
Νομίςματα
Αγγεία
Αγγεία
Ρινακίδεσ, Σφραγίςματα, Διςκία,
Σφραγιδόλικοι
Κοςμιματα
και
Μικροαντικείμενα

50
5
10
100
100
150
100

διςδιάςτατθ
διςδιάςτατθ
διςδιάςτατθ
διςδιάςτατθ
διςδιάςτατθ
τριςδιάςτατθ
τριςδιάςτατθ

75

τριςδιάςτατθ

3. Αποθήκευςη και Επεξεργαςία των ψηφιακϊν
δεδομζνων: κατά τθν οποία
πραγματοποιοφνται θ επεξεργαςία των ψθφιακϊν αντιγράφων και θ αποκικευςθ του
ψθφιακοφ προϊόντοσ ςτο ςφςτθμα τθσ Ρολιτιςτικισ Ρφλθσ, αφοφ εφαρμοςτεί θ διαδικαςία
ποιοτικοφ ελζγχου του αποτελζςματοσ βάςει προδιαγραφϊν όπωσ αυτζσ ζχουν οριςτεί
από το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ) (http://www.digitalplan.gov.gr/resourceapi/dipla/contentObject/Yposthriktiko-Yliko-Prosklhshs-31-Politismos/content). Για να είναι
δυνατι θ παρουςίαςθ του ψθφιακοφ υλικοφ ςτο διαδίκτυο μζςω τθσ Ρφλθσ, είναι
απαραίτθτθ θ κωδικοποίθςθ του υλικοφ ςτα απαραίτθτα μορφότυπα (formats). Πςον
αφορά ςτισ εικόνεσ, απαιτείται κωδικοποίθςθ κατά jpeg ςε δφο διαφορετικζσ μορφζσ για
χριςθ ςε αρχεία προεπιςκόπθςθσ και thumbnails. Επιπλζον, όπου κρίνεται απαραίτθτο να
αποκθκεφονται και αρχεία προβολισ ςε ακόμθ μεγαλφτερεσ αναλφςεισ.
4. Σεκμηρίωςη διαδικαςίασ ψηφιοποίηςησ
Κατά τθ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οι εξισ
πλθροφορίεσ:
Ρλθροφοριακζσ
ενότθτεσ

Ραρατθριςεισ

Αρικμόσ ταυτότθτασ
αντικειμζνου

Ππωσ ορίηεται από το Μουςείο.

Πνομα ψθφιακοφ
αρχείου

Πνομα του αρχείου ψθφιακισ εικόνασ που
παράχκθκε είτε με ψθφιακι λιψθ είτε με τθ
διαδικαςία Σάρωςθσ .

Ανάλυςθ εικόνασ

Ο αρικμόσ των pixels που αποτελοφν τθν
ψθφιοποιθμζνθ εικόνα (πχ. 600 dpi ι 5000
pixels για ζργα τζχνθσ ).
Θμερομθνία που ζγινε θ παραγωγι.

Ωρόνοσ παραγωγισ
Είδοσ ςυςκευισ

Τα ςτοιχεία του scanner ι τθσ
ψθφιακισ μθχανισ που χρθςιμοποιικθκε.
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Βάκοσ χρϊματοσ

24bit

Θμερομθνία ςφνταξθσ

Θμερομθνία που ζγινε θ καταχϊρθςθ
(mm‐dd‐yyyy)
Ο αποκθκευτικόσ χϊροσ τθσ ψθφιακισ εικόνασ
(π.χ. CDP1). Πταν θ ίδια εικόνα είναι
αποκθκευμζνθ ςε ζνα δεφτερο μζςο με άλλο
όνομα, κα γράφεται αυτό το μζςο αποκικευςθσ
με το νζο όνομα ςε παρζνκεςθ *π.χ.CDP90
(49copy.jpg)].

Πνομα μζςου
αποκικευςθσ

Συμπίεςθ

Ναι / Πχι

Επιςθμαίνεται ότι θ εργαςία τθσ ταυτοποίθςθσ των ψθφιοποιθμζνων εικόνων κεωρείται ιδιαίτερα
ςθμαντικι παρά το γεγονόσ ότι απαιτεί αρκετό χρόνο και ιδιαίτερθ προςοχι. Για το λόγο αυτό, θ
ονομαςία των ψθφιακϊν αρχείων κα πρζπει να ακολουκεί τον εξισ κανόνα: κάκε αρχείο
ονομάηεται από τον αρικμό ταυτότθτασ του αντικειμζνου ακολουκοφμενο από τθν ζκφραςθ όψθ
Α, όψθ Β κτλ. ι λιψθ1, λιψθ2 κλπ. Δθλαδι, θ ψθφιακι εικόνα τθσ κφριασ όψθσ του αντικειμζνου
ΓΕ_32899 κα αποκθκευτεί ωσ ΓΕ_32899_όψθΑ. jpg.

Β. Θλεκτρονικι Τεκμθρίωςθ
Σε ςυνζχεια τθσ Ϊθφιοποίθςθσ ακολουκοφν οι
υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ επιςτθμονικισ
τεκμθρίωςθσ
τθσ
πράξθσ
που
περιλαμβάνουν
τισ
βαςικζσ
διαδικαςίεσ:
1. Προετοιμαςία: κατά τθν οποία γίνονται οι απαιτοφμενεσ προκαταρκτικζσ ενζργειεσ τθσ
τεκμθρίωςθσ των 590 αντικειμζνων, οι οποίεσ αφοροφν : ςτθ μεκοδολογία εργαςιϊν
τεκμθρίωςθσ (“ Οδθγόσ Καλϊν Ρρακτικϊν για τθν Ϊθφιοποίθςθ και τθ Μακροπρόκεςμθ
Διατιρθςθ Ρολιτιςτικοφ Ρεριεχομζνου Καλζσ Ρρακτικζσ και Ρρακτικζσ Οδθγίεσ” Ζκδοςθ
1.0 http://hdl.handle.net/10442/8769), τον οριςμό του χϊρου που κα πραγματοποιθκεί,
κζματα αςφάλειασ, προγραμματιςμοφ εργαςιϊν – ωράριο λειτουργίασ,– οργάνωςθ και
διάκεςθ των αρχαιολογικϊν αντικειμζνων προσ τεκμθρίωςθ. Ο Ανάδοχοσ

πρζπει να

χρθςιμοποιιςει για τθ τεκμθρίωςθ κατάλλθλο υποςφςτθμα τθσ πφλθσ. Θ θλεκτρονικι
τεκμθρίωςθ του αρχαιολογικοφ υλικοφ κα πραγματοποιθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ κατά το οριςμζνο ωράριο λειτουργίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα
εξαςφαλίςει τθν προςταςία τθν αςφάλεια, και τθν προετοιμαςία και διάκεςθ του
επιλεγμζνου υλικοφ προσ τεκμθρίωςθ.
2. Θλεκτρονικι καταγραφι και μεταφορά των υπαρχόντων και εγκεκριμζνων ςτοιχείων
καταλογογράφθςθσ των αρχαιολογικϊν αντικειμζνων που ζχουν επιλζγει για ψθφιακι
τεκμθρίωςθ από τθν ΚΕ’ΕΡΚΑ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα εξαςφαλίςει τθν πρόςβαςθ ςτουσ
Σελίδα 31 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

αρχαιολογικοφσ

καταλόγουσ, οι

οποίοι

περιζχουν

τθν

πρωτογενι

πλθροφορία

τεκμθρίωςθσ.
3. Ραραγωγι και καταγραφι μεταδεδομζνων βάςει

προδιαγραφϊν όπωσ

αυτζσ

προςδιορίηονται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ. Για τθν ψθφιοποίθςθ / τεκμθρίωςθ πρζπει
να τθρθκοφν οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ςυνόλου των ςτοιχείων μεταδεδομζνων του
Dublin Core που αποτελεί πρότυπο για τθν περιγραφι διακεματικϊν πλθροφοριακϊν
πόρων. (http://dublincore.org/documents/dces/)
Τα ςτοιχεία μεταδεδομζνων του Dublin Core είναι:
1. Πνομα ςτοιχείου: “Title” - Ετικζτα: Τίτλοσ
Οριςμόσ: Πνομα που δίνεται ςτον πόρο.
Σχόλιο: Τυπικά, Τίτλοσ κα είναι ζνα όνομα με το οποίο ο πόροσ κα είναι επίςθμα γνωςτόσ.
2. Πνομα ςτοιχείου: “Creator” - Ετικζτα: Δθμιουργόσ
Οριςμόσ: Μία οντότθτα πρωτίςτωσ υπεφκυνθ για τθν παραγωγι / δθμιουργία του περιεχομζνου
του πόρου.
Σχόλιο: Ραραδείγματα Δθμιουργοφ περιλαμβάνουν ζνα άτομο, ζναν οργανιςμό ι μια υπθρεςία.
Τυπικά, το όνομα του Δθμιουργοφ κα ζπρεπε να χρθςιμοποιείται για να δείξει τθν οντότθτα.
3. Πνομα ςτοιχείου: “Subject” - Ετικζτα: Θζμα
Οριςμόσ: Ζνα κζμα του περιεχομζνου του πόρου.
Σχόλιο: Τυπικά, το κζμα κα εκφραςτεί με λζξεισ-κλειδιά, φράςεισ-κλειδιά ι κϊδικεσ ταξινόμθςθσ
που περιγράφουν ζνα κζμα του πόρου. Θ καλφτερθ προτεινόμενθ πρακτικι είναι να επιλεγεί μία
τιμι από ζνα ελεγχόμενο λεξιλόγιο ι ζνα επίςθμο ταξινομικό ςχιμα.
4. Πνομα ςτοιχείου: “Description” - Ετικζτα: Ρεριγραφι
Οριςμόσ: Ζνασ απολογιςμόσ του περιεχομζνου του πόρου.
Σχόλιο: Ραραδείγματα που θ Ρεριγραφι περιλαμβάνει, χωρίσ να αποκλείονται και άλλα, είναι:
περίλθψθ, πίνακασ περιεχομζνων, αναφορά ςε γραφικι αναπαράςταςθ του περιεχομζνου ι
ελεφκεροσ απολογιςμόσ του περιεχομζνου.
5. Πνομα ςτοιχείου: “Publisher” - Ετικζτα: Εκδότθσ
Οριςμόσ: Μία οντότθτα αρμόδια να καταςτιςει τον πόρο διακζςιμο.
Σχόλιο: Ραραδείγματα εκδότθ περιλαμβάνουν ζνα άτομο, ζναν οργανιςμό ι μια υπθρεςία. Τυπικά,
το όνομα του εκδότθ κα ζπρεπε να χρθςιμοποιείται για να δείξει τθν οντότθτα.
6. Πνομα ςτοιχείου: “Contributor” - Ετικζτα: Συντελεςτισ
Οριςμόσ: Μία οντότθτα υπεφκυνθ για τθν παραγωγι ςυνειςφορϊν / ςυμβολϊν ςτο περιεχόμενο
του πόρου.
Σχόλιο: Ραραδείγματα Συντελεςτι περιλαμβάνουν ζνα άτομο, ζναν οργανιςμό ι μια υπθρεςία.
Τυπικά, το όνομα του Συντελεςτι κα ζπρεπε να χρθςιμοποιείται για να δείξει τθν οντότθτα.
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7. Πνομα ςτοιχείου: “Date” - Ετικζτα: Θμερομθνία
Οριςμόσ: Θ θμερομθνία ενόσ γεγονότοσ ςτον «κφκλο ηωισ» του πόρου.
Σχόλιο: Τυπικά, θ Θμερομθνία κα ςυνδεκεί με τθ δθμιουργία ι διακεςιμότθτα του πόρου. Θ
καλφτερθ προτεινόμενθ πρακτικι για τθν κωδικοποίθςθ τθσ τιμισ τθσ θμερομθνίασ ορίηεται ςτο
ςχεδιάγραμμα του ISO 8601 και περιλαμβάνει (μεταξφ άλλων) θμερομθνίεσ με τθ μορφι YYYYMM-DD, δθλ. ζτοσ-μινασ-θμζρα.
8. Πνομα ςτοιχείου: “Type” - Ετικζτα: Τφποσ πόρου
Οριςμόσ: Θ φφςθ ι το φφοσ του περιεχομζνου του πόρου.
Σχόλιο: Ο Τφποσ περιλαμβάνει όρουσ που περιγράφουν γενικζσ κατθγορίεσ, λειτουργίεσ, φφθ ι
επίπεδα ςυνολικά για το περιεχόμενο. Θ καλφτερθ προτεινόμενθ πρακτικι είναι να επιλεγεί μια
τιμι από ελεγχόμενο λεξιλόγιο (για παράδειγμα το Λεξιλόγιο Τφπων DCMI). Για να περιγραφεί θ
φυςικι ι ψθφιακι μορφι του πόρου, χρθςιμοποιείςτε το ςτοιχείο FORMAT (Μορφότυπο ).
9. Πνομα ςτοιχείου: “Format” - Ετικζτα: Μορφότυπο
Οριςμόσ: Θ φυςικι ι ψθφιακι μορφι του πόρου.
Σχόλιο: Τυπικά, το Μορφότυπο μπορεί να περιλαμβάνει το μζςο-τφπο ι τισ διαςτάςεισ του πόρου.
Το Μορφότυπο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να προςδιορίςει το λογιςμικό, το υλικό ι άλλο
εξοπλιςμό που απαιτείται για να παρουςιάςει ι να κζςει ςε λειτουργία τον πόρο. Ραραδείγματα
διαςτάςεων περιλαμβάνουν μζγεκοσ και διάρκεια. Θ καλφτερθ προτεινόμενθ πρακτικι είναι να
επιλεγεί μια τιμι από ελεγχόμενο λεξιλόγιο (για παράδειγμα, ο Κατάλογοσ των τφπων του Internet
*MIME+ που ορίηουν τισ μορφζσ των υπολογιςτικϊν μζςων).
10. Πνομα ςτοιχείου: “Identifier” - Ετικζτα: Αναγνωριςτικό
Οριςμόσ: Μια ςαφισ αναφορά ςτον πόρο μζςα από ζνα δεδομζνο πλαίςιο.
11. Πνομα ςτοιχείου: “Source” - Ετικζτα: Ρθγι
Οριςμόσ: Μια αναφορά ςε πόρο, από τθν οποία ο παρϊν πόροσ προζρχεται.
Σχόλιο: Ο παρϊν πόροσ μπορεί να προζρχεται από τθν Ρθγι του πόρου, εξ’ ολοκλιρου ι εν μζρει.
Θ καλφτερθ προτεινόμενθ πρακτικι είναι να προςδιοριςτεί ο αναφερόμενοσ πόροσ με τθ βοικεια
μιασ ςειράσ χαρακτιρων ι αρικμϊν που να προςαρμόηονται ςε ζνα επίςθμο ςφςτθμα
αναγνϊριςθσ.
12. Πνομα ςτοιχείου: “Language” - Ετικζτα: Γλϊςςα
Οριςμόσ: Μια γλϊςςα του νοθματικοφ περιεχομζνου του πόρου.
Σχόλιο: Καλφτερθ προτεινόμενθ πρακτικι είναι θ χριςθ του RFC 3066, το οποίο μαηί με το ISO 639,
ορίηει 2 και 3 ετικζτεσ γραμμάτων με προαιρετικζσ υποετικζτεσ. Ραραδείγματα περιλαμβάνουν
“en” ι “eng” για Αγγλικά, “en-GB” για Αγγλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο.
13. Πνομα ςτοιχείου: “Relation” - Ετικζτα: Σχζςθ
Οριςμόσ: Μια αναφορά ςε ςχετικό πόρο.
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Σχόλιο: Καλφτερθ προτεινόμενθ πρακτικι είναι να προςδιοριςτεί ο αναφερόμενοσ πόροσ με τθ
βοικεια μιασ ςειράσ ςυμβόλων ι αρικμϊν που κα ανικουν ςε επίςθμο ςφςτθμα αναγνϊριςθσ /
προςδιοριςμοφ.
14. Πνομα ςτοιχείου: “Coverage” - Ετικζτα: Κάλυψθ
Οριςμόσ: Θ ζκταςθ ι θ εμβζλεια του περιεχομζνου του πόρου.
Σχόλιο: Τυπικά, θ Κάλυψθ κα περιλαμβάνει χωρικι τοποκεςία (ζνα όνομα τόπου ι γεωγραφικζσ
ςυντεταγμζνεσ), χρονικι περίοδο (μια ετικζτα περιόδου, θμερομθνία ι ςειρά θμερομθνίασ) ι
αρμοδιότθτα (όπωσ το όνομα μιασ διαχειριςτικισ οντότθτασ). Καλφτερθ προτεινόμενθ πρακτικι
είναι να επιλεγεί μια τιμι από ελεγχόμενο λεξιλόγιο (για παράδειγμα ο Κθςαυρόσ Γεωγραφικϊν
Ονομάτων) και να χρθςιμοποιθκοφν, όπου κρίνεται απαραίτθτο, κυρίωσ μζρθ που ζχουν
ονομαςτεί ι χρονικζσ περίοδοι, παρά αρικμθτικά προςδιοριςτικά όπωσ ςφνολα ςυντεταγμζνων ι
ςειρζσ θμερομθνίασ.
15. Πνομα ςτοιχείου: “Rights” - Ετικζτα: Δικαιϊματα Χριςθσ
Οριςμόσ: Ρλθροφορίεσ για δικαιϊματα που αφοροφν τον πόρο.
Σχόλιο: Τυπικά, τα Δικαιϊματα Ωριςθσ κα περιζχουν μία διοικθτικι διλωςθ δικαιωμάτων για τον
πόρο, ι κα παραπζμπουν ςε υπθρεςία που κα παρζχει τζτοια πλθροφορία. Συχνά, πλθροφορίεσ
Δικαιωμάτων καλφπτονται από τα Intelectual Property Rights, το Copyright (Ρνευματικά
Δικαιϊματα) και ποικίλα Δικαιϊματα Λδιοκτθςίασ. Αν το ςτοιχείο «Δικαιϊματα Ωριςθσ»
παραλείπεται, καμία υπόκεςθ δεν μπορεί να γίνει ςχετικά με τα δικαιϊματα που αφοροφν τθν
πθγι.
Θ ανακζτουςα αρχι κα πρζπει να εξαςφαλίςει τθν προςταςία τθν αςφάλεια, και τθν προετοιμαςία
και διάκεςθ του επιλεγμζνου υλικοφ προσ τεκμθρίωςθ. Το ςφνολο των αντικειμζνων που κα
τεκμθριωκοφν αναλφεται ωσ εξισ:
Είδοσ Αντικειμζνου
Γλυπτά
Ϊθφιδωτά
Επιγραφζσ
Νομίςματα
Αγγεία
Αγγεία
Ρινακίδεσ, Σφραγίςματα, Διςκία,
Σφραγιδόλικοι
Κοςμιματα
και
Μικροαντικείμενα

Αρικμόσ
50
5
10
100
100
150
100
75

Θ Ϊθφιοποίθςθ και θ τεκμθρίωςθ ςυνίςταται ςτθν αναλυτικι και με βάςθ τα οριςμζνα από το
Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ) διεκνι πρότυπα (Dublin Core), θλεκτρονικι καταγραφι των
ςτοιχείων του εκάςτοτε αντικειμζνου και ςτθν ψθφιοποίθςθ τθσ εικόνασ του με ςάρωςθ ι
φωτογράφθςθ ςε ςυνκικεσ κατάλλθλεσ για τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ απεικόνιςι του. Στθ
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ςυνζχεια, οι πλθροφορίεσ και οι εικόνεσ των αντικειμζνων ειςάγονται και προβάλλονται
θλεκτρονικά μζςω κατάλλθλων εφαρμογϊν διαχείριςθσ και προβολισ περιεχομζνου τθσ
διαδικτυακισ Ρφλθσ.
Γενικότερα : Λδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτισ ςυνολικζσ διαδικαςίεσ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ
του ζργου διαδραματίηει το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ του οποίου οι υποδομζσ κα αξιοποιθκοφν
για τθν απόκεςθ και διατιρθςθ και προβολι του παραγόμενου ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ
αποκζματοσ. Συγκεκριμζνα κα αξιοποιθκοφν οι παρακάτω υπθρεςίεσ του ΕΚΤ:
1. Κατάλογοσ ανοιχτοφ τεκμθριωμζνου περιεχομζνου του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ.
Στοχεφει ςτθ δθμιουργία ενιαίου ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και υλοποιείται με τθν
απόκεςθ, οργάνωςθ και διάκεςθ ςε ζναν ενιαίο κατάλογο των μεταδεδομζνων του ψθφιακοφ
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ.
2. Απόκεςθ και διαφφλαξθ του ψθφιακοφ ανοικτοφ τεκμθριωμζνου περιεχομζνου. Στοχεφει ςτθν
εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ, διατθρθςιμότθτασ και αςφάλειασ του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ
αποκζματοσ ςε βάκοσ χρόνου. Ρροβλζπει τθν απόκεςθ και οργάνωςθ για ςκοποφσ ψθφιακισ
διατιρθςθσ των ψθφιακϊν αρχείων του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τα οποία
προζρχονται από δράςεισ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ. Λειτουργεί ςυνεργατικά με τον
κατάλογο του ανοικτοφ τεκμθριωμζνου περιεχομζνου.
3. Ραροχι Αποκετθρίου ωσ Υπθρεςίασ μζςω των υπθρεςιϊν νζφουσ για ψθφιακό περιεχόμενο του
ΕΚΤ. Στοχεφει ςτθν παροχι, ςε φορείσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, υποδομισ αποκετθρίου, με τθν
μορφι Software as a Service Cloud από το ΕΚΤ, για τθν απόκεςθ, οργάνωςθ και διάκεςθ του
ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ τουσ αποκζματοσ. Θ υπθρεςία ςτοχεφει ςτθν παροχι μιασ εφκολθσ ςτθ
χριςθ υποδομισ για τθν απόκεςθ και οργάνωςθ του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ με
ςκοπό τθ διάκεςθ αλλά και τθν επαναχρθςιμοποίθςι του ςε υπθρεςίεσ και επιπλζον
εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ.

Ειδικότερα :

• Για κάκε τφπο ψθφιακοφ αντίςτοιχου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τθ
μεκοδολογία ψθφιοποίθςθσ, αποκικευςισ του ςε όρουσ τεχνολογικϊν προτφπων που κα
αξιοποιθκοφν.
Θ διεργαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ κα ζχει τα παραγόμενα αποτελζςματα που
αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ.
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Τονίηεται ότι ο ανάδοχοσ του κα πρζπει να ενςωματϊςει ςτα παρακάτω, εκτόσ από τα προϊόντα
τθσ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ που κα πραγματοποιιςει ο ίδιοσ .

Τα ψθφιακά αντικείμενα (διςδιάςτατεσ ψθφιακζσ και τριςδιάςτατεσ ψθφιακζσ απεικονίςεισ
κ.α.) ςε προτυποποιθμζνεσ μορφζσ (π.χ. μορφότυποσ .tif) και με πιςτοποιθμζνθ ποιότθτα όπωσ
ορίηεται από:
• Το ψθφιακό απόκεμα που κα δθμιουργθκεί κα πρζπει να προςφζρει Υπθρεςίεσ Διαδικτφου
(Web Service) με βάςθ το πρότυπο OAI-PMH για τθ ςυλλογι των μεταδεδομζνων από τθν
υπθρεςία καταλόγου του ΕΚΤ. Θ Υπθρεςία Διαδικτφου OAI-PMH του αναδόχου κα πρζπει επίςθσ
να είναι διακζςιμθ για τθν περιοδικι ανανζωςθ του Καταλόγου ανοικτοφ ψθφιακοφ
τεκμθριωμζνου περιεχομζνου.
• Τα πρότυπα τα οποία απαιτοφνται για τθ διαλειτουργικότθτα με τισ υπθρεςίεσ καταλόγου και
απόκεςθσ και διαφφλαξθσ ανοικτοφ ψθφιακοφ τεκμθριωμζνου περιεχομζνου του ΕΚΤ,
προςδιορίηονται ςτο http://hdl.handle.net/10442/8769. Αναφζρονται αποκλειςτικά διεκνι,
ανοικτά και ελεφκερα διακζςιμα πρότυπα ςτθν περιοχι του ψθφιακοφ περιεχομζνου. Τα
κυριότερα ςφγχρονα ςυςτιματα διαχείριςθσ τεκμθριωμζνου περιεχομζνου υποςτθρίηουν OAIPMH.

• Κατά τθ διάρκεια των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ τθσ πράξθσ κα
εκτελείται παράλλθλα ο ζλεγχοσ προδιαγραφϊν διαλειτουργικότθτασ και ανοιχτϊν δεδομζνων που
κα ολοκλθρωκεί ςε τρία ςτάδια (αρχικόσ – 5%, ενδιάμεςοσ – 40% και τελικόσ ζλεγχοσ – 100%)
ανάλογα τον όγκο του διακζςιμου υλικοφ τεκμθρίωςθσ. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει αντίςτοιχα να
παρζχει ςτο ΕΚΤ ποςοςτό όχι μικρότερο του 5% 40% και 100% αντιπροςωπευτικϊν πόρων προσ
ζλεγχο ςε κάκε ςτάδιο. Δθλαδι ο ανάδοχοσ αρχικά αναλαμβάνει να παρζχει ςτο ΕΚΤ ςε δφο μινεσ
από τθν ζναρξθ του ζργου και ςε κάκε περίπτωςθ πριν από τον ενδιάμεςο ζλεγχο από τθν ΕΥΔ ΪΣ
τουλάχιςτον το 5% των εγγραφϊν του ψθφιακοφ υλικοφ ι τουλάχιςτον 50 εγγραφζσ
αντιπροςωπευτικοφ ψθφιακοφ υλικοφ που ζχουν παραχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου.
• Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει ςτο ΕΚΤ ςτθν πιο αναλυτικι και δομθμζνθ τουσ μορφι τα
παρακάτω: (α) το ςφνολο των εγγραφϊν μεταδεδομζνων, (β) το ςχιμα μεταδεδομζνων, (γ) τα
πρότυπα / κανόνεσ περιγραφισ (δ) το ςφνολο των εγγραφϊν των ελεγχόμενων λεξιλογίων /
ταξινόμθςθσ (ε) τα ςχιματα ελεγχόμενων λεξιλογίων / ταξινόμθςθσ κακϊσ και (ςτ) οποιαδιποτε
άλλθ ςχετικι τεκμθρίωςθ εφαρμόηει για το ψθφιακό υλικό του ζργου. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει
τθν μεταφόρτωςθ Μεταδομζνων και αντιγράφων αςφαλείασ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτθν
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υποδομι των βαςικϊν Υπθρεςιϊν του ΕΚΤ. Με τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ και ελζγχου προδιαγραφϊν διαλειτουργικότθτασ και ανοιχτϊν
δεδομζνων τθσ πράξθσ, ακολουκεί θ μεταφόρτωςθ μεταδεδομζνων και αντιγράφων αςφαλείασ
του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτθν υποδομι των Βαςικϊν Υπθρεςιϊν που προςφζρει το ΕΚΤ.

• Ο ανάδοχοσ οφείλει να κακιςτά διακζςιμα με διαρκι online πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα του Ενιαίου
Καταλόγου Ϊθφιακοφ Ρολιτιςτικοφ αποκζματοσ του ΕΚΤ τουλάχιςτον το ςφνολο των εγγραφϊν
μεταδεδομζνων, το ςχιμα μεταδεδομζνων (ςτοιχείο β ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο) κακϊσ και
τθν αντιςτοίχιςθ και το ςφνολο των εγγραφϊν μεταδεδομζνων του ςε μορφι ESE. O ανάδοχοσ
οφείλει να κακιςτά διακζςιμα ςτθν αρχικι τουσ μορφι και με κάκε επικαιροποίθςθ: τα πρότυπα /
κανόνεσ περιγραφισ, το ςφνολο των εγγραφϊν των ελεγχόμενων λεξιλογίων / ταξινόμθςθσ, τα
ςχιματα ελεγχόμενων λεξιλογίων / ταξινόμθςθσ, οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι τεκμθρίωςθ
εφαρμόηει για το ψθφιακό υλικό του ζργου.

Διαχείριςθ Ρνευματικϊν Δικαιωμάτων

Λδιαίτερθ ςθμαςία κα πρζπει να δοκεί από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ ςτο κζμα τθσ
διαχείριςθσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων.

Επιςθμαίνεται λοιπόν ότι το ψθφιοποιθμζνο και λοιπό υλικό κα διατίκεται ελεφκερα ςτο πλαίςιο
των περιοριςμϊν που κζτει α) θ αρχαιολογικι νομοκεςία (Ν. 3028/28.06.2002 «Για τθν προςταςία
των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ» - Ψ.Ε.Κ.153/Α’/28.6.2002 και θ υπ’
αρικ. ΥΡΡΟΤ/ΔΟΕΡΥ/ΤΟΡΥΝΣ/126463 κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Τζλθ φωτογράφθςθσκινθματογράφθςθσ και χριςθσ οπτικοακουςτικϊν ζργων και απεικονίςεων αρχαιολογικϊν χϊρων,
ιςτορικϊν τόπων, μνθμείων, μουςειακϊν εκκζςεων και ςυλλογϊν. Τζλθ πραγματοποίθςθσ
εκδθλϊςεων ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ιςτορικοφσ τόπουσ και ακίνθτα μνθμεία.» - Ψ.Ε.Κ.
3046/Α/30.12.2011) και β) θ νομοκεςία για τα πνευματικά δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων
των δικαιωμάτων δθμοςίευςθσ αρχαιολογικοφ υλικοφ.
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A3.4.2

Λειτουργικι Ενότθτα «Ανάπτυξθ Διαδικτυακισ πφλθσ»

Θ ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ Ρφλθσ κα εμπεριζχει το ςφνολο των εφαρμογϊν, των υποδομϊν και
των διαδικαςιϊν τεκμθρίωςθσ που υποςτθρίηουν τθ διενζργεια τθσ πλθροφόρθςθσ αλλά και τθσ
ςυλλογικισ ανάπτυξθσ γνϊςθσ. Οι διαδικαςίεσ τεκμθρίωςθσ κα ςυμφωνοφν με τισ «Καλζσ
πρακτικζσ και προδιαγραφζσ διαλειτουργικότθτασ για ανοικτό τεκμθριωμζνο ψθφιακό
περιεχόμενο» του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ. Στόχοσ είναι θ μετουςίωςθ τθσ πλθροφορίασ ςε
γνϊςθ, θ μετατροπι τθσ ανταλλαγισ απόψεων ςε ουςιαςτικό διάλογο, θ εφκολθ πλοιγθςθ, θ
ταχφτατθ αναηιτθςθ και τζλοσ θ χριςθ και θ επεξεργαςία των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και όχι θ
απλι ςυςςϊρευςι τουσ. Ο άξονασ αυτόσ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ :
1. Ρροβολι των πολιτιςτικϊν δεδομζνων και τθσ επιλεγμζνθσ Λςτορικισ πλθροφορίασ
οργανωμζνθσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ.
2. Ρροβολι και διάχυςθ Ϊθφιακοφ Ρολιτιςτικοφ περιεχομζνου μζςα από τθν προβολι των
ςυλλογϊν του μουςείου και κατ’ επζκταςθ τθσ Λςτορίασ των Ωανίων.
3. Ανάπτυξθ καινοτόμων Υπθρεςιϊν για τουσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ με ζμφαςθ ςτθν
ςυλλογικι ανάπτυξθ του ψθφιακοφ Ρολιτιςτικοφ περιεχομζνου.
4. Ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθ διάχυςθ του περιεχομζνου ςε ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ.
5. Διαςφνδεςθ με κοινωνικά Δίκτυα.
6. Τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ όλων των πολιτϊν ςτισ δυνατότθτεσ των νζων τεχνολογιϊν και ςτθ
γνϊςθ, ςτθ διακεςιμότθτα ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ εφαρμόηοντασ τισ
οδθγίεσ για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Λςτοφ ζκδοςθ 2.0 (WCAG 2.0), ςε
Επίπεδο προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον «ΑΑ» και ςτθν περίπτωςθ των διαδικτυακϊν
υπθρεςιϊν που κα υλοποιθκοφν για χριςθ από φορθτζσ ςυςκευζσ, επιπλζον τθσ
προθγοφμενθσ ςυμμόρφωςθσ κα λθφκοφν υπόψθ ελζγξιμεσ Βζλτιςτεσ Ρρακτικζσ του
Κινθτοφ Ραγκοςμίου Λςτοφ (Mobile Web Best Practices 1.0) τθσ Κοινοπραξίασ του W3C.
Πλα τα ςτοιχεία κα προβάλλονται ςε τουλάχιςτον δφο γλϊςςεσ.
Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του υποςυςτιματοσ διαδικτυακισ πφλθσ αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια:
Ο χριςτθσ κα βλζπει πλθροφορίεσ που αφοροφν το προφίλ του (όνομα, ρόλοσ κτλ).
Το περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα είναι πλιρωσ ςυμβατό με το πρότυπο HTML
ϊςτε να μπορεί να παρουςιαςτεί ςτον χριςτθ με τθ χριςθ ενόσ προγράμματοσ πλοιγθςθσ
ςτο Διαδίκτυο (web browser).
Θ διαδικτυακι πφλθ κα υποςτθρίηει πολυγλωςςία, με τθ δυνατότθτα λειτουργίασ για
οςεςδιποτε γλϊςςεσ. Σε πρϊτθ φάςθ ο ςχεδιαςμόσ κα γίνει για δφο γλϊςςεσ (ελλθνικά,
αγγλικά).
Κα υπάρχει δυνατότθτα για αυτόματθ ενθμζρωςθ του χριςτθ για αλλαγζσ/ενθμερϊςεισ
του περιεχομζνου τθσ διαδικτυακισ πφλθσ μζςω RSS feed 2.0.
Πλεσ οι ενότθτεσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα είναι οργανωμζνεσ ςε ιεραρχικι δομι, με
δυνατότθτα για ειςαγωγι, διαγραφι και μεταβολι.
Κα υπάρχει ειδικι ιςτοςελίδα με τθ δενδρικι δομι τθσ πφλθσ (site map), θ οποία κα
ανανεϊνεται αυτόματα κάκε φορά που μεταβάλλεται θ δομι τθσ πφλθσ.
Ο χριςτθσ κα μπορεί να κάνει αναηιτθςθ ςτο περιεχόμενο τθσ πφλθσ με βάςθ λζξεισ ι
φράςεισ ι ςφνκετθ αναηιτθςθ χρθςιμοποιϊντασ και άλλα κριτιρια (π.χ. θμ/νία
δθμοςίευςθσ, τφποσ περιεχομζνου, πθγι περιεχομζνου κλπ). Τα αποτελζςματα τθσ
αναηιτθςθσ κα μποροφν να ταξινομθκοφν ανάλογα με διάφορα κριτιρια (π.χ. ςχετικότθτα,
θμ/νία, τφποσ περιεχομζνου κλπ).
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Ο χριςτθσ κα μπορεί να επικοινωνιςει με το φορζα μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
αποςτζλλοντασ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι ςυμπλθρϊνοντασ ειδικά
διαμορφωμζνθ φόρμασ επικοινωνίασ.
Ο χριςτθσ κα μπορεί να λάβει ειδοποιιςεισ από τθ διαδικτυακι πφλθ μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
Ο χριςτθσ κα μπορεί να λάβει επικαιροποιθμζνο περιεχόμενο ςτο κινθτό του τθλζφωνο ι
τθν φορθτι του ςυςκευι μζςω κατάλλθλθσ ζκδοςθσ, ειδικισ για φορθτζσ ςυςκευζσ.

Ρολιτιςτικό περιεχόμενο διαδικτυακισ πφλθσ
Θ παραγωγι πολιτιςτικϊν περιεχομζνων για τθ διαδικτυακι Ρφλθ περιλαμβάνει πλοφςιο και
εικονογραφθμζνο πλθροφοριακό υλικό για το χϊρο του Αρχαιολογικοφ Μουςείο Ωανίων και τισ
αρχαιολογικζσ κζςεισ από όπου προζρχονται τα ευριματα. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν παρουςίαςθ
του ςφγχρονου πολιτιςτικοφ γίγνεςκαι. Ενδεικτικά αναφζρονται Τφποι πλθροφοριακοφ υλικοφ
που κα παρζχει θ Διαδικτυακι Ρφλθ:
Κεματικζσ και χρονολογικζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ εντάςςονται διακεματικά τα κινθτά
αντικείμενα τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου. Ο διαδικτυακόσ
επιςκζπτθσ κα οδθγείται ςε ςελίδεσ με πλθροφορίεσ και φωτογραφικό υλικό για το
κακζνα από τα παραπάνω. Στόχοσ είναι θ εφκολθ χριςιμθ άρτια επιςτθμονικι και
εποπτικι παρουςίαςθ όλων των κεματικϊν ενοτιτων.
Αναλυτικά Λςτορικά κείμενα, κείμενα με ερευνθτικζσ, αναςκαφικζσ πλθροφορίεσ, κείμενα
περιγραφικά. Πλα τα περιεχόμενα κα ςυνοδεφονται από πλοφςιο ψθφιακό φωτογραφικό
υλικό και άρτια βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ.
Ρλθροφορίεσ για επιμζρουσ υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ του εποπτευόμενου φορζα
του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων.
Ενθμζρωςθ για τθ νεότερθ και ςφγχρονθ πολιτιςτικι δθμιουργία (εικαςτικά δρϊμενα ) τα
τρζχοντα προγράμματα του φορζα και επιλεγμζνα αφιερϊματα.
Σφνδεςμοι με άλλουσ πολιτιςτικοφσ κόμβουσ που υπάρχουν ςτον κόςμο και με διεκνείσ
πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ.
Υποςυςτιματα Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ρφλθσ
Το πλθροφοριακό ςφςτθμα κα αποτελείται από τα ακόλουκα υποςυςτιματα:

1. Υποςφςτθμα χρθςτϊν
Το υποςφςτθμα χρθςτϊν διαχειρίηεται τουσ χριςτεσ και τισ ομάδεσ χρθςτϊν του ςυςτιματοσ:
υπάλλθλοι του μουςείου, πολίτεσ-τουρίςτεσ, χριςτεσ απομακρυςμζνων ςθμείων. Θ κακεμιά από
αυτζσ τισ ομάδεσ χρθςτϊν ζχει διαφορετικζσ απαιτιςεισ από το πλθροφοριακό ςφςτθμα αλλά και
διαφορετικζσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε αυτό.
Οι βαςικζσ λειτουργίεσ του Υποςυςτιματοσ Ωρθςτϊν αναλφονται ςτθ ςυνζχεια:
Διαχείριςθ των χρθςτϊν του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ: ο διαχειριςτισ του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα μπορεί να δθμιουργιςει ομάδεσ χρθςτϊν, να ορίςει τα
δικαιϊματα κάκε ομάδασ, να δθμιουργιςει λογαριαςμοφσ χρθςτϊν και να εντάξει χριςτεσ
ςε ομάδεσ. Επίςθσ, ο διαχειριςτισ κα μπορεί να μεταβάλει τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ των
ομάδων και των χρθςτϊν.
Τιρθςθ ςτοιχείων χριςτθ: Κάκε χριςτθσ κα μπορεί να γίνει μζλοσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
ςυμπλθρϊνοντασ μόνοσ του τθν θλεκτρονικι φόρμα που κα είναι διακζςιμθ ςτθ
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διαδικτυακι πφλθ. Ο χριςτθσ κα ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα με τα προςωπικά του ςτοιχεία
και κα επιλζγει τισ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ επικυμεί να ζχει πρόςβαςθ. Με αυτό τον τρόπο
κα δθμιουργεί μόνοσ του το προφίλ του ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα.
Ζλεγχοσ πρόςβαςθσ/ πιςτοποίθςθσ χριςτθ: κάκε χριςτθσ κα ζχει ζνα μοναδικό
ςυνδυαςμό ονόματοσ χριςτθ (username) και κωδικοφ πρόςβαςθσ (password).

2. Υποςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου (CMS) - Κεντρικό Σφςτθμα Διαχείριςθσ
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ
Θ διαχείριςθ του περιεχομζνου τθσ διαδικτυακισ πφλθσ δθλαδι τθσ εφαρμογισ ςτθν οποία κα
μπορεί να πλοθγθκεί ο χριςτθσ, κα γίνεται μζςα από τθ χριςθ κατάλλθλου ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ περιεχομζνου (Content
Management
System – CMS) το οποίο κα είναι
ενςωματωμζνο ςτθ διαδικτυακι πφλθ και κα εξαςφαλίηει τα ακόλουκα:
Το περιεχόμενο κα αποκθκεφεται με τθ μορφι άρκρων με πολυμεςικό περιεχόμενο
(κείμενο, εικόνεσ, ιχοσ, βίντεο).
Θ οργάνωςθ του περιεχομζνου κα γίνεται ςε δενδρικι δομι, ορίηοντασ κατθγορίεσ και
υποκατθγορίεσ και ςτθ ςυνζχεια καταχωρϊντασ άρκρα ςτισ κατθγορίεσ / υποκατθγορίεσ.
Ζνα άρκρο κα μπορεί να ανικει ςε περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ και να εμφανίηεται
περιςςότερεσ από μία φορζσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ.
Θ διαχείριςθ του τρόπου πλοιγθςθσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα είναι ανεξάρτθτθ από το
περιεχόμενο και κα υποςτθρίηονται εναλλακτικοί τρόποι πλοιγθςθσ.
Θ μορφοποίθςθ του περιεχομζνου κα υποςτθρίηει διευρυμζνεσ λειτουργίεσ (ειςαγωγι
εικόνων, πινάκων, ςτοιχείων φορμϊν κλπ).
Κα είναι δυνατόσ ο κακοριςμόσ κφκλου ηωισ (life cycle) του περιεχομζνου (θμ/νία
δθμοςίευςθσ και διάρκεια δθμοςίευςθσ άρκρου, μετά τθν πάροδο τθσ οποίασ το άρκρο
αυτόματα δεν κα παρουςιάηεται πλζον ςτουσ χριςτεσ).
Επιπλζον, το Υποςφςτθμα CMS κα ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
Το περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα αποκθκεφεται ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων,
επιτρζποντασ τθν ειςαγωγι – εξαγωγι (import – export) δεδομζνων από αυτι.
Θ διαχείριςθ των λειτουργιϊν και του περιεχομζνου τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα γίνεται με
γραφικι διεπαφι μζςα από πρόγραμμα πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο (Web Browser).
Θ μορφοποίθςθ του περιεχομζνου κα γίνεται μζςα από ενςωματωμζνο HTML WYSIWYG editor
(What You See Is What You Get) που κα υποςτθρίηει code view (εμφάνιςθ του κϊδικα HTML) και
design view (προεπιςκόπθςθ τθσ τελικισ μορφισ τθσ ιςτοςελίδασ).
Κα υποςτθρίηεται πολυγλωςςία με δυνατότθτα το ίδιο περιεχόμενο να μπορεί να αποκθκευτεί
ςε περιςςότερεσ από μία γλϊςςεσ.

3. Υποςφςτθμα ανταλλαγισ δεδομζνων
Το Υποςφςτθμα Ανταλλαγισ Δεδομζνων κα χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ με τρίτα ςυςτιματα. Ειδικότερα, κα υπάρχουν οι ακόλουκεσ δυνατότθτεσ:
Άντλθςθ περιεχομζνου από εξωτερικά ςυςτιματα για επαναδθμοςίευςι του ςτθ
διαδικτυακι πφλθ.
Ραροχι περιεχομζνου ςε τρίτα ςυςτιματα (π.χ. άρκρα για ιςτορία, πολιτιςμό, νζα,
εκδθλϊςεισ κλπ). Το περιεχόμενο κα μπορεί να προςφερκεί μζςω XML, RSS ι web services.
Διάκεςθ των δεδομζνων ςφμφωνα με τισ προτάςεισ διαλειτουργικότθτασ που
περιγράφονται παρακάτω.
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4. Ρροβολι και διάχυςθ

Ψθφιακοφ Ρολιτιςτικοφ περιεχομζνου των ςυλλογϊν του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων και κατ’ επζκταςθ τθσ Ιςτορίασ τθσ πόλθσ

Θ ςωςτι προβολι και θ ταξινομθμζνθ παρουςίαςθ διευκολφνει τθν πλοιγθςθ του χριςτθ ςτισ
ψθφιακζσ ςυλλογζσ και τθ ςφνδεςθ αυτϊν με άλλεσ παρόμοιεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ π.χ. ο
χριςτθσ είναι ςε κζςθ να αναηθτά πλθροφορίεσ από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου με βάςθ χρονικζσ
περιόδουσ, κζματα, δθμιουργοφσ, είδθ αντικειμζνων και κα μπορεί να βλζπει ο,τιδιποτε
ςχετίηεται με το αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ και κα παραπζμπεται ςε αυτό. Το υποςφςτθμα κα
προβάλλει το υλικό που κα προκφψει από τθν ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των αντικειμζνων τθσ
λειτουργικισ ενότθτασ: «Ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ υλικοφ μουςειακισ ςυλλογισ».
Στόχοσ τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ είναι θ ψθφιακι διατιρθςθ τθσ
πολιτιςμικισ πλθροφορίασ για μελλοντικι χριςθ και θ παραγωγι μεταδεδομζνων που
οργανϊνονται με βάςθ τουσ κανόνεσ ενόσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνου προτφπου διαςφαλίηοντασ
αςφαλι προςβαςιμότθτα ςτθν επιςτθμονικι πλθροφορία.
Σε αυτι τθ φάςθ κα τθρθκοφν αναγνωριςμζνεσ προδιαγραφζσ τεκμθρίωςθσ ζτςι ϊςτε να:
1) διατθρθκεί και να αναλυκεί πλιρωσ θ πολυπλοκότθτα τθσ δομισ των αρχαιολογικϊν
δεδομζνων
2) εξαςφαλιςτεί θ επικοινωνία και θ διαλειτουργικότθτα με άλλεσ δομζσ μεταδομζνων
Επιπλζον μζςα από τθν Ρφλθ κα είναι δυνατι και θ διαςφνδεςθ με κατάλλθλθ «Υπθρεςία
Καταλόγου» βαςιςμζνθ ςτο πρότυπο OAI-PMH για τθ ςυλλογι των μεταδεδομζνων από τθν
υπθρεςία καταλόγου του ΕΚΤ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ διαδικτυακι Ρφλθ κα παρζχει καινοτόμεσ Υπθρεςίεσ, που αφοροφν
ςτθν επικοινωνία και ςτθ ςυμμετοχικότθτα του πολίτθ. Στόχοσ είναι θ ενκάρρυνςθ τθσ ενεργισ
ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτθν επικοινωνία και ςτθ νζα κοινωνία των πολιτϊν, κεμελιϊνοντασ ζτςι
μία ενεργι «online κοινότθτα» όπωσ αναλφεται παρακάτω.

5. Ανάπτυξθ και παροχι διαδικτυακϊν καινοτόμων Υπθρεςιϊν (web 2.0).
Ρζραν τθσ διαςφνδεςθσ με τα κοινωνικά δίκτυα, κα αναπτυχκοφν κατάλλθλεσ εφαρμογζσ που κα
ενιςχφουν τθν ενεργό ςυμμετοχι τθσ ερευνθτικισ, ακαδθμαϊκισ - εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςτθ
διαμόρφωςθ του υλικοφ τθσ Ρφλθσ ζχοντασ παράλλθλα τθ δυνατότθτα άμεςου ςχολιαςμοφ ι
ανάρτθςθ πρόςκετου υλικοφ όπωσ κείμενα, φωτογραφίεσ και λοιπά τεκμιρια κτλ. Οι υπθρεςίεσ
αυτζσ κα είναι εφκολα προςβάςιμεσ και επικεντρωμζνεσ ςτισ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ των
ενδιαφερομζνων ( ανάλογα με τθν θλικία, τα ενδιαφζροντα, τθν ειδίκευςθ του επιςκζπτθ ι του
χριςτθ κ.ά.) μζςω τθσ πρόςβαςθσ ςτισ ςθμαντικότερεσ ςυλλογζσ πλθροφορίασ που αφοροφν
κφριουσ τομείσ τθσ ιςτορικισ κοινωνικισ και πολιτικισ ηωισ του τόπου. Ραράλλθλοσ ςτόχοσ είναι θ
δθμιουργία ειδικισ και ςτοχευμζνθσ ενθμζρωςθσ ςε κζματα ιςτορικοφ και πολιτιςμικοφ
ενδιαφζροντοσ (πολιτιςτικά νζα, ςεμινάρια, εκδθλϊςεισ, επζτειοι κτλ.)
Με το διαρκι εμπλουτιςμό του περιεχομζνου το νζο ψθφιακό εγχείρθμα κα παρζχει πρόςβαςθ ςε
μια τεράςτια ποικιλία πλθροφορίασ, ενϊ κα περιλαμβάνει κοινότθτεσ ειδικϊν επιςτθμονικϊν
ενδιαφερόντων των πολιτϊν. Οι πολίτεσ κα ζχουν δωρεάν και γριγορθ πρόςβαςθ μζςω τθσ
υπάρχουςασ διαδικτυακισ πφλθσ.

Σελίδα 41 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Οι δυνατότθτεσ των νζων ψθφιακϊν μζςων, και ιδιαίτερα θ δυναμικι ανάπτυξθ του web 2.0,
διαμορφϊνουν το ςφγχρονο περιβάλλον γνϊςθσ, όπου ςυνεχϊσ γεννϊνται νζα είδθ ςυνεργατικισ
δθμοςίευςθσ και δθμιουργικότθτασ και δικτυϊνονται ad hoc κοινότθτεσ χρθςτϊν. Θ προςζγγιςθ
αυτι αποςκοπεί ςτο να αποτελζςει μια ςυγκροτθμζνθ δζςμθ δράςεων για τθν αφξθςθ τθσ
ςυμμετοχισ και τθν ενεργοποίθςθ των πολιτϊν ςτο πολιτιςτικό γίγνεςκαι. Είναι κρίςιμο να γίνει
αντιλθπτόσ ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ διάςταςθσ τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ
Λςτορίασ. Οι κυριότερεσ εφαρμογζσ (όπωσ περιγράφονται παρακάτω) που κα φιλοξενοφνται ςτθν
πολιτιςμικι Διαδικτυακι Ρφλθ του και κα μπορεί ο πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ να χρθςιμοποιιςει
είναι:
α) ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να μεταδϊςει τθν προςωπικι του εμπειρία ςχετικά με
τα εκκζματα του μουςείου. Τα κείμενα κα εγκρίνονται προσ δθμοςίευςθ από τον διαχειριςτι
περιεχομζνου ο οποίοσ κα καταχωρεί τισ εμπειρίεσ των επιςκεπτϊν ςε ςχετικά πεδία, κατά τθν
παρουςίαςθ των εκκεμάτων του μουςείου. Θ ζκφραςθ τθσ γνϊμθσ των επιςκεπτϊν, μζςω τθσ
πφλθσ, μπορεί να αποτελζςει και εργαλείο προϊκθςθσ ςε μεγαλφτερο κοινό.
β) να κατακζτει ςχόλια και απόψεισ/εντυπϊςεισ για τα περιεχόμενα. Ο επιςκζπτθσ
καλείται να εκφράςει τθ γνϊμθ του για π.χ. ποικίλα κζματα, όπωσ θ κακι διατιρθςθ μνθμείων κτλ.

Συμμετοχικζσ υπθρεςίεσ για τθν ανάπτυξθ περιεχομζνου (web 2.0)
Θ Ρφλθ κα προςφζρει ζνα ταξίδι μζςα ςτον χρόνο και πζρα από ςφνορα, και κα διευκολφνει τθν
ανάπτυξθ νζασ αντίλθψθσ ωσ προσ το τι είναι θ Λςτορία μασ. Επιπλζον, κα διευκολφνει τθ ςφνδεςθ
των ατόμων με τθν ιςτορία τουσ και, μζςω διαλογικϊν ςελίδων και εργαλείων, μεταξφ τουσ. Στόχοσ
μασ είναι απλοί χριςτεσ αλλά και πολιτιςτικά ιδρφματα, ςχολεία να τροφοδοτιςουν τθν Ρφλθ με
πρόςκετο υλικό ψθφιακισ μορφισ. Οφείλουμε να μετατρζψουμε τθν Ρφλθ ςε ζναν χϊρο
διαλογικισ και δθμιουργικισ ςυμμετοχισ για τα άτομα που επικυμοφν να διαπλάςουν τθ δικι τουσ
ςυμβολι ςτον πολιτιςμό του τόπου μασ και να τθ μοιραςτοφν με άλλουσ.
Για αυτό το λόγο κα ςυμπεριλθφκοφν εφαρμογζσ όπωσ :
wikis: το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να διαμορφϊςει ο ίδιοσ ο χριςτθσ – δθμότθσ
με απλό τρόπο, ςε αντίκεςθ με τισ κοινζσ ιςτοςελίδεσ τισ οποίεσ μπορεί να
τροποποιιςει μόνο ο ιδιοκτιτθσ-διαχειριςτισ. Οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον τρόπο
πρόςβαςθσ και ανάκτθςθσ τθσ πλθροφορίασ, (Web 2.0), ςυνθγοροφν ςτθν ανάγκθ
αλλαγισ τθσ δομισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το μουςείο.
Ειδικότερα τα wikis και τα Forums που ςυνιςτοφν ςθμαντικότερεσ ίςωσ εφαρμογζσ
κοινωνικοφ λογιςμικοφ, μποροφν να διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο μζςα ςτο χϊρο
του πολιτιςμοφ, επαναπροςδιορίηοντασ τον τρόπο διαχείριςθσ, διάδοςθσ και
ανταλλαγισ των πλθροφοριϊν.
Ζξυπνο RSS (Real Simple Syndication) feeds: προςφζρουν τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ
να λαμβάνουν νζεσ πλθροφορίεσ από διάφορεσ ιςτοςελίδεσ, τθ ςτιγμι που
δθμοςιεφονται, χωρίσ να χρειάηεται να τισ επιςκεφκοφν. Θ ενθμζρωςθ αυτι μπορεί να
γίνεται π.χ. ςτον browser του Θ/Υ χριςτθ ι και ςε κινθτζσ ςυςκευζσ (κινθτό τθλζφωνο,
PDA, κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο θ ςχζςθ με το διαδίκτυο γίνεται αμεςότερθ. Το εν λόγω
εργαλείο κα αναγνωρίηει ποιεσ κατθγορίεσ υλικοφ ενδιαφζρουν το χριςτθ
λαμβάνοντασ υπϋ όψθ το προςωπικό προφίλ του.
Ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ Ερωτθματολόγιου ωσ εργαλείου ςυλλογισ δεδομζνων,
ταξινόμθςθσ και επεξεργαςίασ. Με τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου
εξαςφαλίηουμε ευανάγνωςτεσ ερωτιςεισ και μειϊνουμε το κόςτοσ τθσ ζρευνασ. Θ
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αλματϊδθσ άνοδοσ τθσ θλεκτρονικισ δικτφωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςτθ
χϊρα μασ κάνουν να πιςτεφουμε ςτθν αυξανόμενθ χρθςιμότθτα του θλεκτρονικοφ
ερωτθματολογίου.
Βιβλίο Επιςκεπτϊν Το βιβλίο επιςκεπτϊν είναι ζνα βελτιωμζνο υποςφςτθμα
ςυμμετοχισ ςτο οποίο ο επιςκζπτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να καταχωριςει τα
προςωπικά του ςχόλια αναφορικά με το περιεχόμενο και τισ υπθρεςίεσ τθσ
Διαδικτυακισ Ρφλθσ. Ο επιςκζπτθσ τθσ Ρφλθσ κα μπορεί να δθμοςιοποιιςει και
προςωπικά ςτοιχεία του, όπωσ ονοματεπϊνυμο και ςτοιχεία επικοινωνίασ, ζτςι ϊςτε
να λάβει απάντθςθ από άλλουσ χριςτεσ τθσ Ρφλθσ ι το διαχειριςτι. Οι εγγραφζσ ςτο
βιβλίο επιςκεπτϊν κα αποτελζςουν πολιτιςτικι ςφυγμομζτρθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, το
οποίο κεωρείται πολφτιμθ πλθροφορία για τθν περαιτζρω εξζλιξθ του ζργου.

6. Λειτουργικι Ενότθτα «Ρολιτιςτικϊν διαδρομϊν»
Θ διαδικτυακι εφαρμογι Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν (Web GIS) αποτελεί ζνα
ιδιαίτερα ςθμαντικό υποςφςτθμα τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του
ζργου για τθν προβολι ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν.
Ο διαδραςτικόσ χάρτθσ αφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ δικτφου των αρχαιολογικϊν κζςεων των
Ωανίων, με δυνατότθτα εντοπιςμοφ και προβολισ των ςθμαντικότερων αναςκαφικϊν κζςεων,
χϊρων και ςυγκροτθμάτων με ταυτόχρονθ παροχι προτάςεων πλοιγθςθσ και ξενάγθςθσ ςε αυτζσ,
μζςω προτεινόμενων διαδρομϊν. Θ εφαρμογι κα επιτρζπει και κα παρουςιάηει τθ γεωγραφικι
και ταξινομικι τοποκζτθςθ των αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν, χϊρων μνθμείων, ιςτορικϊν κτθρίων
κτλ ςε ψθφιακοφσ χάρτεσ τφπου Google Maps. Οι χάρτεσ κα προβάλλονται μζςα από το
διαδικτυακό τόπο, και κα υπάρχει διαςφνδεςθ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ του χάρτθ, με τθν
παρουςίαςθ των, ςχετικϊν με το ςθμείο, αντικειμζνων ςτο διαδικτυακό τόπο του Μουςείου.
Οι προτεινόμενεσ πολιτιςτικζσ διαδρομζσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν πόλθ των Ωανίων
και των περιχϊρων τθσ κα αποτυπϊνονται και κα προβάλλονται ςτον διαδραςτικό ψθφιακό χάρτθ.
Οι πολιτιςτικζσ διαδρομζσ των Ωανίων κα καλφπτουν τουσ κεντρικότερουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ
κακϊσ επίςθσ και επιλεγμζνεσ οδικζσ αρτθρίεσ που ςυνδζουν τθν πόλθ με τα ςθμαντικότερα
μνθμεία αρχαιολογικισ κλθρονομιάσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Ωανίων ( π.χ. Αρχαία Απτζρα ).
Μζςω τθσ εφαρμογισ ο επιςκζπτθσ κα καλείται να διανφςει νοθτζσ διαδρομζσ ανάμεςα ςτα
πλοφςια αρχιτεκτονικά κατάλοιπα π.χ. του λόφου του Καςτελλιοφ Ωανίων και να ανακαλφψει τα
μυςτικά τθσ ζκταςθσ τθσ οικιςτικισ εγκατάςταςθσ τθσ αρχαίασ Κυδωνίασ.
Κάκε διαδρομι κα περιγράφεται διεξοδικά, με κατατοπιςτικά κείμενα ενϊ κα πλαιςιϊνεται με
επιςτθμονικά, ιςτορικά και αρχαιολογικά ςτοιχεία. Στόχοσ αυτισ τθσ παρουςίαςθσ είναι θ
διαςφνδεςθ του πλοφςιου πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων με τθν
τοπογραφία των ςυςτθματικϊν ι ςωςτικϊν αναςκαφϊν αλλά και των επιςκζψιμων αρχαιολογικϊν
χϊρων και μνθμείων τθσ πόλθσ των Ωανίων.
Ο επιςκζπτθσ, αλλά και ο κάτοικοσ των Ωανίων, ακολουκϊντασ τισ διαδρομζσ κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να περιθγθκοφν ςτισ αναςκαφζσ και τα μνθμεία τθσ πόλθσ, να ενθμερωκοφν για τα
ιςτορικά και αρχαιολογικά δεδομζνα, αιςκανόμενοι κάτι από τθν αφρα που αναδφεται μζςα από
τθ μακραίωνθ ιςτορικι διαδρομι τθσ πόλθσ των Ωανίων.
Θ προτεινόμενθ εφαρμογι κα παρζχει - ςε πραγματικό χρόνο - πολυγλωςςικό και πολυμεςικό
περιεχόμενο διάφορων κεματικϊν ενοτιτων ςτουσ επιςκζπτεσ.
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Οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα με τθ χριςθ αναλυτικϊν χαρτϊν να πλοθγθκοφν - κινθκοφν
αυτόνομα ςτθν περιοχι και να ζχουν ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ ςτθ γλϊςςα τθσ αρεςκείασ
τουσ για κάκε αρχαιολογικό χϊρο, για τον οποίο επικυμοφν πλθροφόρθςθ.
Κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ κα ςυνοδεφεται από πλθροφοριακό και εικονογραφικό υλικό που κα
παρζχει κατατοπιςτικζσ πλθροφορίεσ για τθν αρχαία πόλθ, τθ κζςθ, τθν τοπογραφία, τθν ιςτορία,
και τθ ςθμαςία των επιλεγμζνων κζςεων ςτθν αρχαιότθτα και ςτθ ςφγχρονθ ζρευνα. Οι
επιςκζπτεσ μποροφν να δουν μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των κυριότερων μνθμείων, όπωσ
αμυντικά ζργα, δθμόςια οικοδομιματα, ταφικά ςυγκροτιματα, ιερά και του περιβάλλοντοσ χϊρου
γφρω από αυτά.
Θ προτεινόμενθ εφαρμογι αξιοποιϊντασ τισ πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και ειδικότερα τισ
πολυμεςικζσ/διαδραςτικζσ εφαρμογζσ, αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ του οικιςτικοφ, πολιτιςτικοφ και
αρχαιολογικοφ περιβάλλοντοσ τθσ πόλθσ και τθσ περιφζρειασ των Ωανίων, ζχοντασ ςαν κφριο
αντικείμενο τουσ παρακάτω ςτόχουσ:
τθν αφξθςθ τθσ τουριςτικισ επιςκεψιμότθτασ των χϊρων και των μνθμείων των
Ωανίων και γενικότερα τθ βελτίωςθ του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ και
των
τουριςτικϊν
υπθρεςιϊν
τθσ
περιοχισ
των
Ωανίων
τθν παροχι μιασ χριςιμθσ εποπτικισ και ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ του αρχαιολογικοφ
και πολιτιςμικοφ υποβάκρου των Ωανίων. Αποτελεί δε καυμάςια ευκαιρία για τθν
εκπαιδευτικι κοινότθτα που επικυμεί να εντάξει τθ γνϊςθ που προζρχεται από τισ
Συλλογζσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου ςτο ευρφτερο πραγματικό περιβάλλον των
αρχαιολογικϊν κζςεων του ιςτοφ τθσ αρχαίασ πόλθσ.
τθν ςφαιρικι και όςο το δυνατό πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των κατοίκων και επιςκεπτϊν
τθσ Ρόλθσ, ςχετικά με τθν αρχαιολογικζσ κζςεισ από τισ οποίεσ προζρχονται τα
ευριματα τα οποία φιλοξενοφνται ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων
τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τθν ιςτορία και τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά των Ωανίων.
Α3.4.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων»
Σιμερα θ διαχείριςθ των ειςιτθρίων και των πωλιςεων δεν γίνεται θλεκτρονικά και με
μθχανογραφικό τρόπο. Το αποτζλεςμα είναι πζραν των προφανϊν κακυςτεριςεων που
παρουςιάηονται ςτο εκδοτιριο, ιδιαίτερα κατά τθσ περιόδουσ τουριςτικισ αιχμισ, να μθν μπορεί
να γίνει εφαρμογι τιμολογιακϊν πολιτικϊν με τρόπο δυναμικό, να είναι δφςκολθ θ άντλθςθ
ςτατιςτικϊν και να μθν παράγονται εφκολα χριςιμεσ αναφορζσ προςζλευςθσ. Επιπρόςκετα, θ
διαχείριςθ των επιςκζψεων groups γίνεται με το χζρι, γεγονόσ που κάνει δφςκολο το
χρονοπρογραμματιςμό τζτοιων επιςκζψεων, ενϊ δεν επιτρζπεται οφτε θ πϊλθςθ ειςιτθρίων από
τρίτουσ (π.χ. τουριςτικά γραφεία),
Είναι ςαφζσ, πωσ θ μθχανογράφθςθ των μθχανιςμϊν ζκδοςθσ και κράτθςθσ ειςιτθρίων κα
διευκολφνει τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ ειςιτθρίων κατά τθν φάςθ:
 Κράτθςθσ επίςκεψθσ ομάδασ (ςχολεία, groups κ.α.)
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Ρϊλθςθσ από πολλαπλά ςθμεία πϊλθςθσ (ταμείο, δικτυακι πφλθ, τρίτα ςθμεία πϊλθςθσ
όπωσ τουριςτικά γραφεία, ξενοδοχεία κ.α.)
 Συνδυαςτικισ πϊλθςθσ με άλλεσ εκδθλϊςεισ πολιτιςμικοφ και εκπαιδευτικοφ
ενδιαφζροντοσ ςτθν ευρφτερθ γεωγραφικι περιοχι
 Αναηιτθςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων – κακοριςμοφ εμπορικισ πολιτικισ
Άμεςα ωφελοφμενοσ από τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ κα είναι ο επιςκζπτθσ κακϊσ
κα μειωκεί ο χρόνοσ που απαιτείται ςιμερα για τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου του. Τα αναμενόμενα
οφζλθ κυρίωσ ςυνίςτανται ςτθ διεφρυνςθ των πωλιςεων και ςτθν αποδοτικότερθ διαχείριςθ –
ταχφτερθ εμπορικι προςαρμογι, μειωμζνα ζξοδα διαχείριςθσ και μεγαλφτερθ ευελιξία.
Στο πλαίςιο του ζργου προβλζπεται θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων και θ αξιοποίθςι του ωσ μζςο προϊκθςθσ των
πωλιςεων μζςα από α) τον δυναμικό τρόπο κακοριςμοφ πολλαπλϊν εμπορικϊν πολιτικϊν, β) τθν
παρουςία του ςε πολλαπλά κανάλια πϊλθςθσ και γ) τθ διαςφνδεςι του με άλλουσ παρόχουσ
υπθρεςιϊν τουριςμοφ ι ψυχαγωγίασ. Γι’ αυτό το ςκοπό κα δοκεί ιδιαίτερο βάροσ ςτθν ευελιξία
του ςυςτιματοσ και τισ δυνατότθτεσ παραμετροποίθςισ του.
Το ολοκλθρωμζνο θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων κα ζχει τισ
κάτωκι κφριεσ δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ:
1) Κεντρικι Διαχείριςθ Ρωλιςεων – Αναφορζσ
Στο υποςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνονται μεταξφ άλλων:
• Δθμιουργία κωδικϊν πρόςβαςθσ, διαχείριςθ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ
• Ρροςδιοριςμόσ εκκζςεων, εκδθλϊςεων (θμερομθνίεσ/ϊρεσ)
• Δυνατότθτα οριςμοφ διαφορετικϊν χϊρων και εκδθλϊςεων
• Ρροςδιοριςμόσ χϊρων, αικουςϊν, τμθμάτων και τιμϊν (με αρίκμθςθ κζςεων όπου
απαιτείται)
• Ρροςδιοριςμόσ τιμοκαταλόγων ανάλογα με τθν ζκκεςθ/εκδιλωςθ και τον χϊρο
• Δυνατότθτα πρόςκεςθσ/αφαίρεςθσ τιμϊν κατά τθν διάρκεια τθσ προπϊλθςθσ και των
εκδθλϊςεων
• Διαχείριςθ του δικαιϊματοσ πϊλθςθσ και απαγόρευςθ πϊλθςθσ ςυγκεκριμζνων κζςεων
από τα διάφορα ςθμεία πϊλθςθσ (allotment)
• Διαχείριςθ Ομαδικϊν πωλιςεων
• Διαχείριςθ επιςκζψεων groups
• Διαχείριςθ αποκικθσ (stock) ειςιτθρίων
• Ωριςθ ενιαίου ειςιτθρίου για όλεσ τισ εκκζςεισ/εκδθλϊςεισ
• Διαφοροποίθςθ ανά ζκκεςθ/εκδιλωςθ τθσ εκτφπωςθσ λογοτφπου και ονόματοσ χορθγοφ
επί του ειςιτθρίου
• Αναφορζσ: με μία ματιά, οι πωλιςεισ και θ διακεςιμότθτα για όλεσ τισ
εκκζςεισ/εκδθλϊςεισ και όλουσ τουσ χϊρουσ
• Αναφορζσ Στατιςτικϊν ςτοιχείων πωλιςεων
• Αναφορζσ Λογιςτθρίου Αναλυτικά
2) Λειτουργίεσ Ταμείου – Εκδοτθρίου
Θ εφαρμογι κα πρζπει να προςφζρει:
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• Εργονομικι και λειτουργικι ζμφαςθ για γριγορθ πϊλθςθ και προπϊλθςθ
• Εφαρμογι touchscreen ι με πλθκτρολόγιο και ποντίκι (κατά προτίμθςθ του χριςτθ)
• Άμεςθ προεπιςκόπθςθ όλων των εκκζςεων/εκδθλϊςεων θμερολογιακά ι ανά εκδιλωςθ
θμερολογιακά
• Ζνδειξθ διακεςιμότθτασ ανά χϊρο
• Δυνατότθτα διαχείριςθσ πωλιςεων, τθλεφωνικϊν πωλιςεων ι κρατιςεων
• Ρολλαπλζσ τιμζσ ειςιτθρίων ανά ζκκεςθ/εκδιλωςθ για διακριτικι τιμολογιακι πολιτικι
• Ρολλαπλοί τρόποι πλθρωμισ (πιςτωτικι κάρτα, μετρθτά, τραπεηικι κατάκεςθ, λιανικι,
χονδρικι)
• Αναφορζσ κλειςίματοσ ταμείου και παράδοςθ βάρδιασ
3) Διαχείριςθ Μελϊν – δθμιουργία αρχείου πελατϊν και δυνατότθτα υποςτιριξθσ ειδικϊν
προςφορϊν (π.χ. ςυχνοί επιςκζπτεσ) Θ εφαρμογι κα προςφζρει:
• τθν πλιρθ δυνατότθτα καταγραφισ των ςτοιχείων μελϊν
• το ιςτορικό των αγορϊν τουσ
• τθ δυνατότθτα ειδικϊν προςφορϊν βάςει κριτθρίων όπωσ θ ςυχνότθτα επιςκζψεων ι ο
όγκοσ αγορϊν
4) Δυνατότθτα Ρωλιςεων μζςω




Διαδικτφου από τον δικτυακό τόπο του φορζα ι από ςυνεργαηόμενα sites
Ψορθτϊν ςυςκευϊν (smart phones), από ειδικζσ mobile εφαρμογζσ που κα υλοποιθκοφν
Τρίτων Σθμείων Ρϊλθςθσ όπωσ τουριςτικά γραφεία ι ξενοδοχεία ι άλλουσ χϊρουσ.



Συνδυαςμοφ με άλλα ςυςτιματα ειςιτιριου από παρόχουσ υπθρεςιϊν τουριςμοφ ι
ψυχαγωγίασ

Το ςφςτθμα κα διακζτει interface βαςιςμζνο ςε web services, ϊςτε να μπορεί εφκολα να
διαςυνδεκεί με άλλα κανάλια πϊλθςθσ ειςιτθρίων (π.χ. αυτόματουσ πωλθτζσ – info kiosks) εφόςον
αυτό κρικεί επικυμθτό, ενϊ κα υπάρχει υποχρεωτικά και άμεςθ διαςφνδεςθ με τθν εφαρμογι
λογιςτθρίου
A3.4.4

Λειτουργικι Ενότθτα «Ανάπτυξθ Μακθςιακισ και ψυχαγωγικισ Ρλατφόρμασ»

Το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων, αποτελεί ζναν εξαιρετικό χϊρο εκπαίδευςθσ και ψυχαγωγίασ.
Στόχοσ τθσ Μακθςιακισ – Ϊυχαγωγικισ πλατφόρμασ είναι ο εμπλουτιςμόσ τθσ μουςειακισ
εμπειρίασ παρζχοντασ πλοφςιο, ελκυςτικό και διαδραςτικό περιβάλλον μάκθςθσ μζςω τθσ
αξιοποίθςθσ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ).
Σκοπόσ τθσ Μακθςιακισ – Ϊυχαγωγικισ πλατφόρμασ αποτελεί θ υλοποίθςθ διαδραςτικϊν
εφαρμογϊν για παιδιά και νζουσ, διαβακμιςμζνεσ θλικιακά ωσ προσ τθ δυςκολία, και τον τρόπο
παρουςίαςισ τθσ ςτο κοινό, δθμιουργϊντασ ζνα πλοφςιο περιβάλλον προςζγγιςθσ του
παρελκόντοσ για τουσ μακθτζσ - μικροφσ εξερευνθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ μζςω τθσ ειδικισ
κεματολογίασ ( με τθν παροχι κατανοθτϊν και απλϊν πλθροφοριακϊν κειμζνων για μουςειακά
εκκζματα, τζχνεργα, αρχαιολογικά αντικείμενα, αναςκαφζσ κ.α.).
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Θ εκπαιδευτικι – ψυχαγωγικι πλατφόρμα κα λειτουργεί μζςα από τθ διαδικτυακι Ρφλθ και κα
χωρίηεται ςε τρείσ διακριτζσ ενότθτεσ:
Α) Ενότθτα για το Μακθτι. Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ειδικισ κεματικισ
ενότθτασ για τθν παρουςίαςθ πλοφςιασ πλθροφορίασ που κα αφορά ςτθν κακθμερινι ηωι ενόσ
παιδιοφ ςτθν αρχαιότθτα. Θ εφαρμογι κα παρζχει πλοφςια οπτικά αντικείμενα ( ιςτορικοφ –
πολιτιςτικοφ - ερευνθτικοφ περιεχομζνου) τθσ αρχαιότθτασ τθσ πόλθσ των Ωανίων, και τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ. Εδϊ ο νεαρόσ χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να εξερευνά ζνα κζμα που τον
ενδιαφζρει επιλζγοντασ εικόνεσ και λζξεισ οι οποίεσ αποτελοφν ςυνδζςμουσ και παραπζμπουν ςε
πλθροφορίεσ.
Στόχοσ των on-line εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων είναι να ζρκουν τα παιδιά ςε μια πρϊτθ επαφι
με τα τζχνεργα και τα μνθμεία τθσ αρχαιότθτασ να εξοικειωκοφν με τθν αρχιτεκτονικι και τθν
τζχνθ και τα τεχνολογικά επιτεφγματα τθσ προϊςτορίασ αλλά και να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ
τουσ γι’ αυτά μ’ ζνα απλό, εφκολο και διαςκεδαςτικό τρόπο.
Κα χρθςιμοποιθκοφν εφαρμογζσ μοντζλων, που κα διευκολφνουν τουσ χριςτεσ να αντλιςουν
πλθροφορίεσ με τθ δθμιουργία «ςεναρίων πλοιγθςθσ» τα οποία προςαρμόηονται ςε ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα και απευκφνονται ςε κατθγορίεσ χρθςτϊν μικρότερθσ θλικίασ.
Β) Ενότθτα για τον Εκπαιδευτικό. Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ νζων τρόπων
παροχισ εκπαιδευτικισ πλθροφορίασ, με βάςθ ςφγχρονεσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ και
τεχνολογίεσ αιχμισ, που αποτελοφν πρωτοποριακζσ εφαρμογζσ ςε πανελλαδικό επίπεδο. Θ
ενότθτα κα παρζχει ειδικό πλθροφοριακό υλικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Στόχοσ τθσ εφαρμογισ είναι θ ανάπτυξθ ψθφιακϊν ιςτοριϊν – παραςτάςεων οι οποίεσ κα
χρθςιμοποιοφνται ωσ εκπαιδευτικό υλικό, ςε δφο εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ. Ο εκπαιδευτικόσ
βαςιςμζνοσ ςτα κείμενα (που κα περιζχουν κακοδθγθτικζσ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ, ερωτιςεισ,
εικόνεσ αντικειμζνων, παραςτάςεισ), κα βοθκά τα παιδιά να αυτοςχεδιάςουν και να μεταφερκοφν
ςτθν προϊςτορικι εποχι και το περιβάλλον τθσ.
Το παιδί ακολουκϊντασ μια ροι ερωτιςεων κα προςπακεί να φανταςτεί και να ηιςει τθν αρχαία
κακθμερινότθτα εφόςον φυςικά πρϊτα ζχει λάβει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που το αφοροφν μζςω
των ςχετικϊν κειμζνων τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ. Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ δθμιουργία μιασ
μικρισ, ςε διάρκεια, παράςταςθσ όπου πρωταγωνιςτζσ κα είναι τα παιδιά που κα παίηουν το ρόλο
των παιδιϊν ςτθν αρχαιότθτα. Στο τζλοσ τα παιδιά με το δάςκαλο τουσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να
ανεβάςουν το βίντεο τθσ παράςταςθσ ςτθν πλατφόρμα. Το καλφτερο βίντεο κα ψθφίηεται από το
κοινό.
Επίςθσ κα παρουςιάηονται όλεσ οι Εκπαιδευτικζσ δράςεισ και προγράμματα on line: ενϊ
παράλλθλα κα παρζχεται ενθμζρωςθ ςχετικά με τα Εκπαιδευτικά προγράμματα των Μουςείων
του τόπου.
Γ) Ενότθτα Ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν. Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςτοχεφει ςτθν παρουςίαςθ
Εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και δραςτθριότθτεσ για παιδιά και νζουσ. Θ υπθρεςία αυτι κα
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προςφζρει μια ςειρά ψυχαγωγικϊν διαδραςτικϊν δραςτθριοτιτων για τισ θλικίεσ των 5-8 και 916 ετϊν.
Θ δθμιουργία ψθφιακϊν διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν κα αναπτυχκεί και κα οργανωκεί από
διεπιςτθμονικι ομάδα. Ακόμα είναι αναγκαίο τα παιχνίδια να βοθκιςουν το κοινό των μικρότερων
θλικιϊν να αποκτιςει τισ δεξιότθτεσ εκείνεσ που κα του επιτρζψουν να πάρει τον ζλεγχο τθσ
ερμθνευτικισ διαδικαςίασ, κεντρίηοντασ το ενδιαφζρον του. Στόχοσ των on-line εκπαιδευτικϊν
παιχνιδιϊν είναι να ζρκουν τα παιδιά ςε επαφι με τθν τοπικι Λςτορία, να εξοικειωκοφν με τθν
αρχιτεκτονικι και τθν τζχνθ των διαφορετικϊν περιόδων, αλλά και να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ
τουσ γι’ αυτά μ’ ζνα διαςκεδαςτικό τρόπο.
Οι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ κα ανικουν ςε δφο θλικιακζσ ομάδεσ
α) 5 – 8 ετϊν και β ) 9 – 16 ετϊν. Κάκε θλικιακι ομάδα κα ζχει το βακμό δυςκολίασ που κα τθσ
αντιςτοιχεί.
Οι δραςτθριότθτεσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ μπορεί να περιλαμβάνουν:
-

Για παιδιά 5-8 ετϊν ( ακολουκοφν ενδεικτικά παραδείγματα δραςτθριοτιτων) :
o

o

o

Το παιχνίδι τθσ Μνιμθσ. Είναι ζνα παιχνίδι με 16 εικόνεσ. Στισ κρυμμζνεσ εικόνεσ κα
βρίςκονται αντικείμενα τζχνθσ ι αρχιτεκτονιματα τθσ πόλθσ των Ωανίων ςε ηεφγθ. Τα
παιδιά καλοφνται να βρουν τισ ςωςτζσ όμοιεσ εικόνεσ, κερδίηοντασ αντίςτοιχουσ
πόντουσ.
Το παιχνίδι τθσ Λςτορίασ. Είναι ζνα παιχνίδι ερωτιςεων επιλογισ. Μετά από ζνα
ςφντομο και κατανοθτό κείμενο για κάκε περίοδο με τα ςθμαντικότερα ιςτορικά
γεγονότα , τα παιδιά καλοφνται να απαντιςουν ςωςτά ςε μια ςειρά ερωτιςεων
κερδίηοντασ αντίςτοιχουσ πόντουσ.
Ράηλ (25 περίπου τεμαχίων). Βάηοντασ τα κομμάτια ςτθ ςωςτι ςειρά ςχθματίηονται
αρχαιολογικά αντικείμενα, όπωσ ψθφιδωτά, τοιχογραφίεσ, ςφραγίδεσ ,κοςμιματα και
αγγεία

2. Για 9-16 ετϊν ( ακολουκοφν ενδεικτικά παραδείγματα δραςτθριοτιτων) :
o

o

Το παιχνίδι τθσ Μνιμθσ. Είναι ζνα παιχνίδι με 25 εικόνεσ. Στισ κρυμμζνεσ εικόνεσ κα
βρίςκονται αντικείμενα τζχνθσ ι αρχιτεκτονιματα τθσ πόλθσ των Ωανίων ςε ηεφγθ. Τα
παιδιά καλοφνται να βρουν τισ ςωςτζσ όμοιεσ εικόνεσ, κερδίηοντασ αντίςτοιχουσ
πόντουσ.
Το παιχνίδι τθσ Λςτορίασ. Είναι ζνα παιχνίδι ερωτιςεων επιλογισ. Μετά από ζνα
ςφντομο και κατανοθτό κείμενο για κάκε περίοδο, τα παιδιά καλοφνται να απαντιςουν
ςωςτά ςε μια ςειρά ερωτιςεων που αφοροφν ςτισ πιο γνωςτζσ μορφζσ τεχνϊν και
επιτευγμάτων όπωσ θ μινωικι νωπογραφία, θ λικοτεχνία, θ αγγειοπλαςτικι , θ
ςφραγιδογλυφία, θ αρχιτεκτονικι, θ εξζλιξθ τθσ γραφισ κ.α. Στόχοσ των ερωτιςεων
είναι να αναγνωρίςουν τα παιδιά α) τον εξζχοντα ρόλο τθσ τζχνθσ ςτθ διαμόρφωςθ
του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, και ςυγκεκριμζνα τθ λειτουργία, το χαρακτιρα, τθ μορφι,
τθν επίδραςθ, και το πολυδιάςτατο περιεχόμενο τθσ τζχνθσ, τθσ αρχιτεκτονικισ, τθσ
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o

γραφισ και β) τα βαςικά ςτοιχεία των ζργων των τεχνικϊν και των υλικϊν από όλεσ
τισ επιλεγμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ .
Ραηλ (49 περίπου τεμαχίων). Βάηοντασ τα κομμάτια ςτθ ςωςτι ςειρά ςχθματίηονται
όψεισ μνθμείων ι αρχαιολογικϊν αντικειμζνων

Α3.4.5 Λειτουργικι Ενότθτα «Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων»
Σιμερα θ διαχείριςθ των ειςιτθρίων και των πωλιςεων δεν γίνεται θλεκτρονικά και με
μθχανογραφικό τρόπο. Το αποτζλεςμα είναι πζραν των προφανϊν κακυςτεριςεων που
παρουςιάηονται ςτο εκδοτιριο, ιδιαίτερα κατά τθσ περιόδουσ τουριςτικισ αιχμισ, να μθν μπορεί
να γίνει εφαρμογι τιμολογιακϊν πολιτικϊν με τρόπο δυναμικό, να είναι δφςκολθ θ άντλθςθ
ςτατιςτικϊν και να μθν παράγονται εφκολα χριςιμεσ αναφορζσ προςζλευςθσ. Επιπρόςκετα, θ
διαχείριςθ των ομαδικϊν επιςκζψεων (groups) γίνεται με το χζρι, γεγονόσ που κάνει δφςκολο το
χρονοπρογραμματιςμό τζτοιων επιςκζψεων, ενϊ δεν επιτρζπεται οφτε θ πϊλθςθ ειςιτθρίων από
τρίτουσ (π.χ. τουριςτικά γραφεία),
Είναι ςαφζσ, πωσ θ μθχανογράφθςθ των μθχανιςμϊν ζκδοςθσ και κράτθςθσ ειςιτθρίων κα
διευκολφνει τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ ειςιτθρίων κατά τθν φάςθ:
 Κράτθςθσ επίςκεψθσ ομάδασ (ςχολεία, groups κ.α.)
 Ρϊλθςθσ από πολλαπλά ςθμεία πϊλθςθσ (ταμείο, δικτυακι πφλθ, τρίτα ςθμεία πϊλθςθσ
όπωσ τουριςτικά γραφεία, ξενοδοχεία κ.α.)
 Συνδυαςτικισ πϊλθςθσ με άλλεσ εκδθλϊςεισ πολιτιςμικοφ και εκπαιδευτικοφ
ενδιαφζροντοσ ςτθν ευρφτερθ γεωγραφικι περιοχι
 Αναηιτθςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων – κακοριςμοφ εμπορικισ πολιτικισ
Άμεςα ωφελοφμενοσ από τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ κα είναι ο επιςκζπτθσ, κακϊσ
κα μειωκεί ο χρόνοσ που απαιτείται ςιμερα για τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου του. Τα αναμενόμενα
οφζλθ κυρίωσ ςυνίςτανται ςτθ διεφρυνςθ των πωλιςεων και ςτθν αποδοτικότερθ διαχείριςθ –
ταχφτερθ εμπορικι προςαρμογι, μειωμζνα ζξοδα διαχείριςθσ και μεγαλφτερθ ευελιξία.
Στο πλαίςιο του ζργου προβλζπεται θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων και θ αξιοποίθςι του ωσ μζςο προϊκθςθσ των
πωλιςεων μζςα από α) τον δυναμικό τρόπο κακοριςμοφ πολλαπλϊν εμπορικϊν πολιτικϊν, β) τθν
παρουςία του ςε πολλαπλά κανάλια πϊλθςθσ και γ) τθ διαςφνδεςι του με άλλουσ παρόχουσ
υπθρεςιϊν τουριςμοφ ι ψυχαγωγίασ. Γι’ αυτό το ςκοπό κα δοκεί ιδιαίτερο βάροσ ςτθν ευελιξία
του ςυςτιματοσ και τισ δυνατότθτεσ παραμετροποίθςισ του.
Το ολοκλθρωμζνο θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων κα ζχει τισ
κάτωκι κφριεσ δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ:
1) Κεντρικι Διαχείριςθ Ρωλιςεων – Αναφορζσ
Στο υποςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνονται μεταξφ άλλων:
• Δθμιουργία κωδικϊν πρόςβαςθσ, διαχείριςθ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ
• Ρροςδιοριςμόσ εκκζςεων, εκδθλϊςεων (θμερομθνίεσ/ϊρεσ)
• Δυνατότθτα οριςμοφ διαφορετικϊν χϊρων και εκδθλϊςεων
• Ρροςδιοριςμόσ χϊρων, αικουςϊν, τμθμάτων και τιμϊν (με αρίκμθςθ κζςεων όπου
απαιτείται)
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• Ρροςδιοριςμόσ τιμοκαταλόγων ανάλογα με τθν ζκκεςθ/εκδιλωςθ και τον χϊρο
• Δυνατότθτα πρόςκεςθσ/αφαίρεςθσ τιμϊν κατά τθν διάρκεια τθσ προπϊλθςθσ και των
εκδθλϊςεων
• Διαχείριςθ του δικαιϊματοσ πϊλθςθσ και απαγόρευςθ πϊλθςθσ ςυγκεκριμζνων κζςεων
από τα διάφορα ςθμεία πϊλθςθσ (allotment)
• Διαχείριςθ Ομαδικϊν πωλιςεων
• Διαχείριςθ επιςκζψεων groups
• Διαχείριςθ αποκικθσ (stock) ειςιτθρίων
• Ωριςθ ενιαίου ειςιτθρίου για όλεσ τισ εκκζςεισ/εκδθλϊςεισ
• Διαφοροποίθςθ ανά ζκκεςθ/εκδιλωςθ τθσ εκτφπωςθσ λογοτφπου και ονόματοσ χορθγοφ
επί του ειςιτθρίου
• Αναφορζσ: με μία ματιά, οι πωλιςεισ και θ διακεςιμότθτα για όλεσ τισ
εκκζςεισ/εκδθλϊςεισ και όλουσ τουσ χϊρουσ
• Αναφορζσ Στατιςτικϊν ςτοιχείων πωλιςεων
• Αναφορζσ Λογιςτθρίου Αναλυτικά
2) Λειτουργίεσ Ταμείου – Εκδοτθρίου
Θ εφαρμογι κα πρζπει να προςφζρει:
• Εργονομικι και λειτουργικι ζμφαςθ για γριγορθ πϊλθςθ και προπϊλθςθ
• Εφαρμογι touchscreen ι με πλθκτρολόγιο και ποντίκι (κατά προτίμθςθ του χριςτθ)
• Άμεςθ προεπιςκόπθςθ όλων των εκκζςεων/εκδθλϊςεων θμερολογιακά ι ανά εκδιλωςθ
θμερολογιακά
• Ζνδειξθ διακεςιμότθτασ ανά χϊρο
• Δυνατότθτα διαχείριςθσ πωλιςεων, τθλεφωνικϊν πωλιςεων ι κρατιςεων
• Ρολλαπλζσ τιμζσ ειςιτθρίων ανά ζκκεςθ/εκδιλωςθ για διακριτικι τιμολογιακι πολιτικι
• Ρολλαπλοί τρόποι πλθρωμισ (πιςτωτικι κάρτα, μετρθτά, τραπεηικι κατάκεςθ, λιανικι,
χονδρικι)
• Αναφορζσ κλειςίματοσ ταμείου και παράδοςθ βάρδιασ
3) Διαχείριςθ Μελϊν – δθμιουργία αρχείου πελατϊν και δυνατότθτα υποςτιριξθσ ειδικϊν
προςφορϊν (π.χ. ςυχνοί επιςκζπτεσ) Θ εφαρμογι κα προςφζρει:
• τθν πλιρθ δυνατότθτα καταγραφισ των ςτοιχείων μελϊν
• το ιςτορικό των αγορϊν τουσ
• τθ δυνατότθτα ειδικϊν προςφορϊν βάςει κριτθρίων όπωσ θ ςυχνότθτα επιςκζψεων ι
όγκοσ αγορϊν
4) Δυνατότθτα Ρωλιςεων μζςω




Διαδικτφου από τον δικτυακό τόπο του φορζα ι από ςυνεργαηόμενα sites
Ψορθτϊν ςυςκευϊν (smart phones), από ειδικζσ mobile εφαρμογζσ που κα υλοποιθκοφν
Τρίτων Σθμείων Ρϊλθςθσ όπωσ τουριςτικά γραφεία ι ξενοδοχεία ι άλλουσ χϊρουσ.



Συνδυαςμοφ με άλλα ςυςτιματα ειςιτιριου από παρόχουσ υπθρεςιϊν τουριςμοφ ι
ψυχαγωγίασ
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Το ςφςτθμα κα διακζτει interface βαςιςμζνο ςε web services, ϊςτε να μπορεί εφκολα να
διαςυνδεκεί με άλλα κανάλια πϊλθςθσ ειςιτθρίων (π.χ. αυτόματουσ πωλθτζσ – info kiosks) εφόςον
αυτό κρικεί επικυμθτό, ενϊ κα υπάρχει υποχρεωτικά και άμεςθ διαςφνδεςθ με τθν εφαρμογι
λογιςτθρίου.
A 3.5 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν
Το ςφνολο των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν, κα πρζπει να διακζτουν τα ακόλουκα βαςικά
χαρακτθριςτικά:
- Κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν πρόςβαςθ από ςτακμοφσ εργαςίασ ανεξαρτιτωσ λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ και λογιςμικοφ web browser, αλλά και φορθτζσ ςυςκευζσ.
-

Ο κεντρικόσ διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ να ζχει τθ δυνατότθτα να προςκζτει χριςτεσ, να
αλλάηει τα ςτοιχεία των καταχωρθμζνων χρθςτϊν, να παραμετροποιεί τισ εφαρμογζσ ανάλογα
με τισ ανάγκεσ του.

-

Υποςτιριξθ λειτουργίασ single-sign-on όςον αφορά τθν αυκεντικοποίθςθ (authentication) και
τθν εξουςιοδότθςθ (authorisation) των τελικϊν χρθςτϊν του ςυςτιματοσ. Θ λειτουργία
αναφζρεται ςε όςεσ εφαρμογζσ Διαδικτφου απαιτοφν διαπίςτευςθ χρθςτϊν και υπονοεί ότι
εάν αυτζσ είναι περιςςότερεσ τθσ μίασ, τότε ο χριςτθσ δεν κα πρζπει να διαπιςτεφεται
περιςςότερεσ από μία φορά.

-

Λειτουργία ενιαίου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το οποίο κα περιλαμβάνει όλεσ τισ
λειτουργίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν περιγραφι των υποςυςτθμάτων.

-

Το ςφςτθμα να διαςφαλίηει τθν ενιαία πρόςβαςθ του χριςτθ μζςα από κοινό περιβάλλον
εργαςίασ ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα. Το ςφςτθμα να
εξαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ του χριςτθ μόνο ςτισ εφαρμογζσ, τισ λειτουργίεσ και τα δεδομζνα
για τα οποία είναι διαπιςτευμζνοσ.

-

Κεντρικι καταχϊρθςθ και διαχείριςθ τθσ ειςαγόμενθσ πλθροφορίασ ςτο ςφςτθμα, ζτςι ϊςτε θ
ίδια πλθροφορία να μθν απαιτείται να επανειςαχκεί ςε κανζνα άλλο ςθμείο.

-

Το ςφςτθμα κα πρζπει να λειτουργεί ςε πραγματικό χρόνο (real time) και οι καταχωριςεισ ςε
ζνα υποςφςτθμα να είναι άμεςα ορατζσ από όλα τα υποςυςτιματα.

-

Δυνατότθτα δθμιουργίασ εγγραφϊν δεδομζνων ςε μορφι αρχείου XML ι plain text για
ενοποίθςθ με εφαρμογζσ τρίτων.

Ταυτοποίθςθ με χριςθ αναγνωριςτικοφ και ςυνκθματικοφ
Θ μζκοδοσ ταυτοποίθςθσ με χριςθ αναγνωριςτικοφ και ςυνκθματικοφ κα πρζπει να
χρθςιμοποιθκεί για το ςφνολο των χρθςτϊν. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ταυτοποίθςθσ παρζχει
δυνατότθτεσ μοναδικισ ταυτοποίθςθσ (Single Sign-On, SSO) και εξουςιοδότθςθσ χρθςτϊν. Το
πλθροφοριακό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ του μθχανιςμοφ
ταυτοποίθςθσ με τθ χριςθ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν.
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Ραρακάτω (βλζπε Α3.8) προςδιορίηονται με αναλυτικό τρόπο οι ελάχιςτεσ και οι επικυμθτζσ
λειτουργικζσ προδιαγραφζσ τόςο τθσ λφςθσ ολοκλιρωςθσ των υποςυςτθμάτων όςο και τθσ
ολοκλιρωςθσ με υφιςτάμενεσ ι εξωτερικζσ υποδομζσ τρίτων.

A 3.6 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό,
ο οποίοσ αναφζρεται ςε υλικό και λογιςμικό για τθν ορκι λειτουργία των ςυςτθμάτων. Οι
εφαρμογζσ πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα λειτουργίασ ςε περιβάλλον Εικονικϊν Μθχανϊν
(Virtualization).
Για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κρίνεται απαραίτθτθ θ προμικεια ενόσ (1) server, ο οποίοσ κα
φιλοξενεί ςε περιβάλλον Εικονικϊν Μθχανϊν τον application/web server και τον db servers του
ζργου, μίασ οκόνθσ και 1 UPS.
Επίςθσ προβλζπεται θ αγορά εξοπλιςμοφ για τθν ψθφιοποίθςθ των εκκεμάτων ωσ εξισ:
dSLR camera επαγγελματικισ χριςθσ υψθλισ ανάλυςθσ με εξωτερικό φακό γενικισ
χριςθσ
- τρίποδο
- εξωτερικό flash επαγγελματικισ χριςθσ
- ςαρωτι (scanner) τριςδιάςτατθσ ψθφιοποίθςθ
Ο εξοπλιςμόσ περιγράφεται, αναλυτικά, ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ
A 3.7 Διαλειτουργικότθτα

Θ ανάπτυξθ των εφαρμογϊν του ζργου πρζπει να ςυμφωνεί με τισ απαιτιςεισ του Ελλθνικοφ
Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τα Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ
(e-gif), τα οποία ζχουν καταρτιςτεί από το Υπουργείο Εςωτερικϊν & τθν Γενικι Γραμματεία
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΥΑΡ/Ψ.40.4/1/989 Υπουργικι Απόφαςθ ΨΕΚ
1301/12.04.2012
Σε επίπεδο ζργου κα εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςία των υποςυςτθμάτων μεταξφ διαφορετικϊν
οργανιςμϊν και εφαρμογϊν μζςω κατάλλθλων διεπαφϊν υλοποιθμζνων βάςει ανοικτϊν APIs και
Web Services ( πλιρθσ υιοκζτθςθ προςζγγιςθσ Web2.0). Σκοπόσ είναι θ δθμιουργία εφαρμογϊν
που κα διακζτουν τα δεδομζνα τουσ ςε μορφι αξιοποιιςιμθ από κάκε ενδιαφερόμενο –πολίτθ ι
φορζα-, προςφζροντασ ζτςι τθ δυνατότθτα εκμετάλλευςισ τουσ από άλλεσ εφαρμογζσ, χωρίσ τθν
ανάγκθ ςφνκετων λφςεων ολοκλιρωςθσ ετερογενϊν.
Επίςθσ, κα εφαρμοςκοφν ςτο Ϊθφιακό Απόκεμα όλα τα διεκνι πρότυπα και πρωτόκολλα
εξωτερικισ διαλειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων, όπωσ το OAI-MPH και τα διεκνι πρότυπα
μεταδεδομζνων τεκμθρίωςθσ που αξιοποιοφνται από διεκνείσ φορείσ, όπωσ το ESE που
αξιοποιείται από τθ European Digital Library (www.europeana.eu). Με τθν υλοποίθςθ των
προτφπων αυτϊν κα είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ ςε πλατφόρμεσ διαλειτουργικότθτασ και εγγραφι
ςε μθτρϊα υπθρεςιϊν.

Σελίδα 52 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Κατά τθν υλοποίθςθ κα υποςτθρίηεται θ διαλειτουργικότθτα, μζςω τθσ δθμιουργίασ Υπθρεςιϊν
Διαδικτφου (Web Services), ςυμμορφοφμενεσ με τα αντίςτοιχα διεκνι πρότυπα όπου αυτό είναι
δυνατόν.
Θ Διαλειτουργικότθτα ςε επίπεδο αποκετθρίων και μθτρϊου ανοικτοφ τεκμθριωμζνου
περιεχομζνου κα επιτρζπει τθν online διάκεςθ των μεταδεδομζνων ενόσ αποκετθρίου ςε τρίτεσ
εφαρμογζσ και ςυςτιματα, μζςω υποςυςτιματοσ που παρζχει ανά πάςα ςτιγμι τα μεταδεδομζνα
του μζςω μιασ προγραμματιςτικισ διεπαφισ που υλοποιείται βάςει ενόσ ςυγκεκριμζνου
πρωτοκόλλου διάκεςθσ. Θ διάκεςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε ςε επίπεδο πλιρουσ
διαμοιραςμοφ (harvesting), όπου πρακτικά μεταφορτϊνεται το ςφνολο (ι προκακοριςμζνα
υποςφνολα) των εγγραφϊν ενόσ αποκετθρίου για επαναχρθςιμοποίθςθ ςε άλλεσ εφαρμογζσ, είτε
ςε επίπεδο μετα-αναηιτθςθσ (meta-search) όπου ανακτϊνται μόνο εγγραφζσ που ταιριάηουν με
ςυγκεκριμζνα κριτιρια αναηιτθςθσ. Θ διαλειτουργικότθτα ςε επίπεδο ςυςτθμάτων περιλαμβάνει
και τθν κατάλλθλθ κωδικοποίθςθ (π.χ. Unicode) των μεταδεδομζνων που ανταλλάςςονται.
Θ Διαλειτουργικότθτα ςε επίπεδο ςφνταξθσ και δομισ κα επιτρζπει ςε διαφορετικά ςυςτιματα να
«διαβάηουν» ςωςτά τα δεδομζνα που ανταλλάςουν μεταξφ τουσ. Στθν ιδανικι περίπτωςθ, αυτό
προχποκζτει τα εξισ:
- Ωριςθ κοινισ γλϊςςασ για τθν κωδικοποίθςθ των μεταδεδομζνων ςε ςυντακτικό επίπεδο
(π.χ. XML).
- Ωριςθ κοινϊν ςχθμάτων μεταδεδομζνων (π.χ. Dublin Core.)
- Κωδικοποίθςθ των τιμϊν των δεδομζνων ςφμφωνα με ζνα κοινό πρότυπο. Για
παράδειγμα, οι θμερομθνίεσ να αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο ςε όλα τα ςυςτιματα.

ημαςιολογική διαλειτουργικότητα
Θ Σθμαςιολογικι διαλειτουργικότθτα (Semantic Interoperability) αφορά ςτθ διαςφάλιςθ ότι θ
ακριβισ ζννοια-ςθμαςία των ανταλλαςςόμενων πλθροφοριϊν είναι κατανοθτι από οποιαδιποτε
εφαρμογι. Ζτςι επιτρζπει ςτα ςυςτιματα να ςυνδυάηουν τισ πλθροφορίεσ με εκείνεσ από άλλεσ
πθγζσ και να τισ επεξεργάηονται αποτελεςματικά.
Για τθν πλιρθ διαλειτουργικότθτα ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο, κάκε πεδίο μεταδεδομζνων που
ανταλλάςςεται χρειάηεται να ζχει δθλωμζνθ, ςαφι ςθμαςία. Για παράδειγμα, όταν για ζνα ζργο
τζχνθσ ζχουμε ζνα πεδίο date, τι ακριβϊσ εννοοφμε με αυτό (π.χ. πρόκειται για τθν θμερομθνία
δθμιουργίασ, πρϊτθσ ζκκεςθσ ςτο κοινό, πρόςκτθςθσ από το μουςείο που το φιλοξενεί ι
ειςαγωγισ ςτθν ψθφιακι βιβλιοκικθ;). Το ιδανικό είναι θ διλωςθ τθσ ςθμαςίασ κάκε ςτοιχείου να
πραγματοποιείται μζςω μιασ κατάλλθλθσ γλϊςςασ αναπαράςταςθσ γνϊςθσ όπωσ RDF ι OWL και
κατάλλθλου εξειδικευμζνου προτφπου όπωσ EDM (Europeana Data Model), CIDOC-CRM, LIDO,
CERIF ι αντίςτοιχου. Επιπλζον, θ διαλειτουργικότθτα ευνοείται από τθν παροχι των
μεταδεδομζνων ωσ Ε.Υ.Δ Ε.Ρ «ΪΣ» 7 Linked Open Data. Θ αναπαράςταςθ των τυχόν νζων
λεξιλογίων, κθςαυρϊν ι αντίςτοιχων δομϊν που δθμιουργοφνται κα πρζπει να πραγματοποιείται
με χριςθ κακιερωμζνων διεκνϊν προτφπων όπωσ ISO 2788, ISO 2954, SKOS.
Τα προτεινόμενα επίπεδα διαλειτουργικότθτασ μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:
Ρρϊτο επίπεδο: Εξαςφαλίηει online διάκεςθ των μεταδεδομζνων ωσ Ανοικτϊν Δθμόςιων
Δεδομζνων (open data) και πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο με μόνιμουσ προςδιοριςτζσ. Δίνει τθ
δυνατότθτα για online ζλεγχο του περιεχομζνου του κάκε αποκετθρίου ανά πάςα ςτιγμι (π.χ.
ςτοιχεία για το πόςεσ εγγραφζσ και τεκμιρια υπάρχουν). Δίνει τθ δυνατότθτα για ανάκτθςθ
μεταδεδομζνων που ςχετίηονται με κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και κανόνεσ διάκεςθσ του
περιεχομζνου (το ςθμείο αυτό είναι ακόμα υπό διαμόρφωςθ και διεκνϊσ, οπότε κα πρζπει ςτα
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επόμενα χρόνια να υπάρχει πρόβλεψθ για ςταδιακι ςυμμόρφωςθ ςτα πρότυπα που κα ζχουν
διαμορφωκεί).
Δεφτερο επίπεδο: Εξαςφαλίηει online διάκεςθ ευρφτερου ςυνόλου μεταδεδομζνων ωσ Ανοικτά
Δθμόςια Δεδομζνα ςε επίπεδο ιδιαίτερα κατάλλθλο για ανάπτυξθ εφαρμογϊν από τρίτουσ. Δίνει
τθ δυνατότθτα για βαςικζσ υπθρεςίεσ ενιαίασ πλοιγθςθσ και οπτικοποίθςθσ του περιεχομζνου.
Εξαςφαλίηει ζνα βαςικό επίπεδο ςυμβατότθτασ με το ςθμαςιολογικό ιςτό.
Τρίτο επίπεδο: Εξαςφαλίηει online διάκεςθ αναλυτικϊν μεταδεδομζνων υψθλισ ποιότθτασ ωσ
Ανοικτϊν Δθμόςιων Δεδομζνων ςε επίπεδο που επιτρζπει τθν ανάπτυξθ πλθκϊρασ υπθρεςιϊν
προςτικζμενθσ αξίασ από τρίτουσ. Δίνει τθ δυνατότθτα για υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ ενιαίασ
αναηιτθςθσ, πλοιγθςθσ και οπτικοποίθςθσ του περιεχομζνου. Εξαςφαλίηει ζνα ικανοποιθτικό
επίπεδο ςθμαςιολογικισ ςυμβατότθτασ.
Στόχοσ είναι θ επαναχρθςιμοποίθςθ ψθφιακϊν πόρων (περιεχομζνου, λογιςμικοφ και υποδομϊν)
και θ κατά το δυνατόν αποφυγι δθμιουργίασ πολλαπλϊν ομοειδϊν υπθρεςιϊν ι επικαλφψεων με
υφιςτάμενεσ, χωρίσ τθ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ι τθν εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνων
αναγκϊν. Ππωσ επίςθσ και θ ανάπτυξθ δράςεων ανάδειξθσ και διαςφνδεςθσ του πολιτιςτικοφ
ψθφιακοφ αποκζματοσ με υπάρχουςεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ.
(Υπο)ςυςτιματα/Υπθρεςίεσ
που προβλζπεται να
διαλειτουργοφν

Σφςτθμα Ϊθφιοποίθςθσ /
Τεκμθρίωςθσ και δθμιουργία –
ενθμζρωςθ Ϊθφιακοφ
Αποκζματοσ.

Σφςτθμα Διαδικτυακισ πφλθσ
Λςτότοπου Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων.

Σφςτθμα Μακθςιακισ και
ψυχαγωγικισ Ρλατφόρμασ

Σφςτθμα Ρολιτιςτικϊν
διαδρομϊν

Ρλθροφορίεσ που
ανταλλάςςονται

Ρροϊόντα ψθφιοποίθςθσ
- Ϊθφιακζσ απεικονίςεισ
εκκεμάτων και
μεταδεδομζνα
τεκμθρίωςθσ προσ άλλα
ςυςτιματα

Ϊθφιακζσ απεικονίςεισ
εκκεμάτων και
μεταδεδομζνα
τεκμθρίωςθσ (προϊόντα
ψθφιοποίθςθσ) προσ
άλλα ςυςτιματα
Ϊθφιακό περιεχόμενο
και Ϊθφιακζσ
απεικονίςεισ εκκεμάτων
και μεταδεδομζνων
τεκμθρίωςθσ (προϊόντα
ψθφιοποίθςθσ)
Ϊθφιακό περιεχόμενο
και Ϊθφιακζσ
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απεικονίςεισ εκκεμάτων
και μεταδεδομζνων
τεκμθρίωςθσ(προϊόντα
ψθφιοποίθςθσ)

Ϊθφιακό Απόκεμα και το
πολιτιςτικό περιεχόμενο
Εξωτερικι
διαλειτουργικότθτα με το
αποκετιριο του ΕΚΤ

Πίνακασ 4: Πίνακασ (υπο)ςυςτημάτων ή/και λειτουργικϊν μονάδων που προβλζπεται να
διαλειτουργοφν

A 3.8 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ
Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται μζςω διαδικτφου και κα ςχεδιαςτοφν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
αξιοποιοφνται αρκετζσ τεχνολογίεσ Web για να είναι εφικτι θ χριςθ τουσ από πλθκϊρα φορθτϊν
μζςων όπωσ tablets και smart phones (μζςω φυλλομετρθτι), ενϊ θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ μζςω
ςυμβατικϊν μζςων (pc, laptop κλπ) είναι αυτονόθτθ.
Ο χριςτθσ πλζον πζραν τθσ χριςθσ του θλεκτρονικοφ του υπολογιςτι, επικυμεί τθν πρόςβαςθ ςτο
Internet παντοφ και ςυνεχϊσ και οι απαιτιςεισ για "πλοφςιο" περιεχόμενο ςυνεχϊσ αυξάνουν. Τθν
απάντθςθ τθν δίνουν εφαρμογζσ που εκμεταλλεφονται τισ ςθμερινζσ αλλά και τισ επερχόμενεσ
δυνατότθτεσ των ςυςκευϊν αυτϊν και προςφζρουν μια εμπειρία διαφορετικι από τθν
"παραδοςιακι". Για αυτό το λόγο και οι εφαρμογζσ δεν μπορεί να ανακατευκφνουν απλά τον
χριςτθ ςτο internet αλλά πρζπει να παρζχουν ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ με
τον χριςτθ.
Θ πολυκαναλικι προςζγγιςθ ςυνδυάηεται παράλλθλα και με τισ νζεσ τάςεισ ςτθν πλθροφορικι
όπου θ πλθροφορία μεταφζρεται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα και είναι προςβάςιμθ από
οπουδιποτε, οποτεδιποτε. Ο χριςτθσ που κα δθμιουργιςει ζνα προφίλ ςε μια οποιαδιποτε
ςυςκευι (πχ.Netbook) κα μπορεί να το χρθςιμοποιιςει και από οποιαδιποτε άλλθ
(πχ.Smartphone, tablet κλπ) είτε δθμόςια είτε ιδιωτικι. Το προφίλ και οι προτιμιςεισ του χριςτθ
παραμζνουν ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα πάντα διακζςιμεσ, επικαιροποιθμζνεσ και πάντα εφκολο
να διαμοιραςτοφν. Υιοκετϊντασ τθσ αρχζσ του προτφπου WAI/WCAG, επιτυγχάνεται θ πρόςβαςθ
των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τόςο από το ∆ιαδίκτυο όςο και από κινθτζσ (mobile) και ςτακερζσ
(desktop) πλατφόρμεσ.
Ο πολίτθσ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ κα μπορεί μζςω ζξυπνων ςυςκευϊν, οι οποίεσ ζχουν
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, να ζχει πρόςβαςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ και τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ.
Επιπλζον, τα υποςυςτιματα κα μποροφν να δθμιουργθκοφν ζτςι ϊςτε να εκμεταλλευτοφν ςτο
ζπακρο όλεσ τισ δυνατότθτεσ των φορθτϊν και “ζξυπνων” ςυςκευϊν όπωσ για παράδειγμα το GPS,
αναβακμίηοντασ με αυτόν τον τρόπο τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τον πολίτθ. Κα μπορεί
δθλαδι ζνασ πολίτθσ ανοίγοντασ τον διαδραςτικό χάρτθ τθσ πφλθσ από τθν “ζξυπνθ” ςυςκευι του,
να δει και το δικό του ςτίγμα πάνω ςτο χάρτθ για να ξεναγθκεί και να ενθμερωκεί για τα μνθμεία
και τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ που υπάρχουν γφρω του.
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Υπθρεςία
Υπθρεςία προβολισ
ανοικτοφ τεκμθριωμζνου
ψθφιακοφ περιεχομζνου
μζςω του ΕΚΤ.
Υπθρεςία προβολισ
πολιτιςτικοφ υλικοφ μζςω
τθσ πφλθσ.
Υπθρεςίεσ ςφνκετθσ
αναηιτθςθσ
περιεχομζνου.
Υπθρεςία ςυμμετοχισ και
ενθμζρωςθσ guestbook.
Υπθρεςία ςχολιαςμοφ
περιεχομζνου μζςω wikis.
Υπθρεςία ενθμζρωςθσ
προςωπικοφ newsletter
Υπθρεςία ενθμζρωςθσ
RSS.
Υπθρεςία ςυηθτιςεων
forum.
Υπθρεςία παροχισ
ψυχαγωγικοφ υλικοφ.
Υπθρεςία παροχισ
εκπαιδευτικοφ υλικοφ
Υπθρεςία προβολισ
ςθμείων ενδιαφζροντοσ
& διαδρομϊν ςε
διαδραςτικοφσ χάρτεσ.
Υπθρεςία διαχείριςθσ
κρατιςεων και ζκδοςθσ
ειςιτθρίων

Τρόποι
Αλλθλεπίδραςθσ

Τερματικό Ρρόςβαςθσ

WebBrower

PC / Laptop – Smart
Phone

WebBrower

PC / Laptop – Smart
Phone

WebBrower

PC / Laptop – Smart
Phone

WebBrower
WebBrower
WebBrower
WebBrower
WebBrower
WebBrower
WebBrower

Τρόποσ
Ρρόςβαθςσ
online

PC / Laptop – Smart
Phone
PC / Laptop – Smart
Phone
PC / Laptop – Smart
Phone
PC / Laptop – Smart
Phone
PC / Laptop – Smart
Phone
PC / Laptop – Smart
Phone
PC / Laptop – Smart
Phone

online

online

online
online
online
online
online
online
online
online

WebBrower

PC / Laptop – Smart
Phone

WebBrower

PC / Laptop – Smart
Phone

online

Πίνακασ 5: Μζςα Πρόςβαςησ (κανάλια) ανά παρεχόμενη υπηρεςία

A 3.9 Ανοιχτά Ρρότυπα - Ανοιχτά δεδομζνα
Το περιβάλλον ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ςτθρίηεται ςε διεκνι ανοιχτά πρότυπα και
πρωτόκολλα, όπου αυτό είναι δυνατόν. Θ επικοινωνία με προγράμματα τρίτων κα γίνεται με
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ανοικτά, τεκμθριωμζνα και δθμοςιευμζνα ςυςτιματα διεπαφισ, ενϊ θ μεταφορά και ανταλλαγι
δεδομζνων με άλλα ςυςτιματα κα γίνεται με ανοιχτά πρωτόκολλα επικοινωνίασ ςε ανοιχτό
περιβάλλον.
Ειδικότερα κρίνεται απαραίτθτθ θ δυνατότθτα:
Συνεργαςίασ με ετερογενι λειτουργικά ςυςτιματα και ςυςτιματα διαχείριςθσ δεδομζνων.
Επικοινωνίασ των διαδικαςιϊν ανταλλαγισ δεδομζνων με τρίτα ςυςτιματα (εφαρμογζσ, web
services) κακϊσ και θ υποςτιριξθ τεχνολογιϊν πρόςβαςθσ ςτοιχείων (π.χ. XML, SOAP, UDDI,
WSDL).
Αξιοποίθςθσ δεδομζνων από διαφορετικοφσ χϊρουσ αποκικευςθσ και θ υποςτιριξθ
πρωτοκόλλων HTTP, HTTPS, FTP, NFS και SMB.
Επίςθσ μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ κα επιτευχκεί θ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ και κατά κφριο λόγο
του πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ. Θ χριςθ ανοιχτϊν δεδομζνων με ελεφκερθ πρόςβαςθ από
το ςφνολο των υπθρεςιϊν και των ενδιαφερομζνων, τόςο κατά τθν εγγραφι όςο και κατά τθν
διάκεςθ τθσ πλθροφορίασ, αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ.
Σε επίπεδο ψθφιοποίθςθσ τα μεταδεδομζνα κα κωδικοποιοφνται βάςει του προτφπου UTF-8.
Τα μεταδεδομζνα κάκε εγγραφισ κα είναι διακζςιμα για ανάκτθςθ (harvesting) με μορφι
Unqualified Dublin Core ( ISO 15836:2003 )
Σε επίπεδο ςυςτθμάτων ψθφιακϊν καταλόγων κα υποςτθρίηεται θ ανάκτθςι τουσ βάςει του
πρωτοκόλλου OAI-PMH.
Θ απόκεςθ δεδομζνων και περιεχομζνου κα γίνεται, όπου είναι δυνατόν, ςε ςτακερό URI, χωρίσ
τεχνικοφσ περιοριςμοφσ, με δυνατότθτα περαιτζρω χριςθσ χωρίσ άλλουσ περιοριςμοφσ ι μόνο με
περιοριςμοφσ αναφοράσ και παρόμοιασ διανομισ.
Ειδικότερα:
Θ εφαρμογι διαχείριςθσ των ψθφιακϊν τεκμθρίων και των μεταδεδομζνων τουσ κα πρζπει να
διαςφαλίηει τθ διαλειτουργικότθτά τθσ με το αποκετιριο του ΕΚΤ.
Επιςθμαίνεται ότι το ψθφιοποιθμζνο αυτό υλικό κα διατίκεται ελεφκερα ςτο πλαίςιο των
περιοριςμϊν που κζτει:
α) θ αρχαιολογικι νομοκεςία (Ν. 3028/28.06.2002 «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν
γζνει τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ» - Ψ.Ε.Κ. 153/Α’/28.6.2002 και θ υπ’ αρικ.
ΥΡΡΟΤ/ΔΟΕΡΥ/ΤΟΡΥΝΣ/126463 κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Τζλθ φωτογράφθςθσκινθματογράφθςθσ και χριςθσ οπτικοακουςτικϊν ζργων και απεικονίςεων αρχαιολογικϊν
χϊρων, ιςτορικϊν τόπων, μνθμείων, μουςειακϊν εκκζςεων και ςυλλογϊν. Τζλθ
πραγματοποίθςθσ εκδθλϊςεων ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ιςτορικοφσ τόπουσ και ακίνθτα
μνθμεία.» - Ψ.Ε.Κ. 3046/Α/30.12.2011),
β) θ νομοκεςία για τα πνευματικά δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων
δθμοςίευςθσ αρχαιολογικοφ υλικοφ.
Ζτςι λοιπόν, κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ ότι θ εναπόκεςθ
μεταδεδομζνων του ςυςτιματοσ τεκμθρίωςθσ ςτο μθτρϊο ανοικτοφ τεκμθριωμζνου
περιεχομζνου κα πρζπει να προβλζπει τθν παροχι μθχανιςμϊν ανταλλαγισ δεδομζνων και
μεταδεδομζνων με τα πρότυπα OAI-PMH
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Ανοιχτά πρότυπα
Οι εφαρμογζσ κα βαςίηονται ςε πρότυπα που διατίκενται δωρεάν, δε γίνεται διαφοροποίθςθ
μεταξφ των χρθςτϊν και οι προδιαγραφζσ των οποίων είναι δθμοςιευμζνεσ, Θ ενθμζρωςθ των
προτφπων υποςτθρίηεται από μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό και δεν υπάρχουν περιοριςμοί για τθν
περαιτζρω χριςθ των προτφπων. Θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ κα γίνει με χριςθ ανοιχτϊν προτφπων,
ϊςτε ανάλογα με τισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ του Δικαιοφχου/Ψορζα Ρρόταςθσ, δφναται να του
παραχωρείται το δικαίωμα αντιγραφισ, τροποποίθςθσ και αναδιανομισ του λογιςμικοφ χωρίσ
περιοριςμοφσ.
Ραρακάτω περιγράφονται τα πρότυπα με τα οποία πρζπει να ςυμμορφϊνεται το ςφςτθμα.
Αναφορά γίνεται επίςθσ ςε γλϊςςεσ και μοντζλα περιγραφισ δεδομζνων και υπθρεςιϊν,
κωδικοποιιςεισ βάςει των ςτόχων του Ζργου
Ρεριγραφι προτφπου

Σθμαςία/Χριςθ ςτο πλαίςιο του Ζργου

Γλϊςςα XML

Ρεριγραφι δεδομζνων

Ρρωτόκολλο SOAP

Επικοινωνία μεταξφ Υπθρεςιϊν Λςτοφ

Ρρωτόκολλο UDDI

Ανακάλυψθ Υπθρεςιϊν Λςτοφ

Γλϊςςα WSDL

Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν Λςτοφ

Ρρωτόκολλο HTTP

Ρρωτόκολλο μεταφοράσ υπερκειμζνου

Ρρωτόκολλο HTTPS

Ρρωτόκολλο μεταφοράσ υπερκειμζνου
μζςω αςφαλοφσ ςφνδεςθσ
Ρρωτόκολλο μεταφοράσ αρχείων

Ρρωτόκολλο FTP
Ρρωτόκολλο NFS

Σχιμα κωδικοποίθςθσ UTF-8

Διαδικτυακό πρωτόκολλο διαμοιραςμοφ
αρχείων.
Διαδικτυακό πρωτόκολλο διαμοιραςμοφ
αρχείων.
Κωδικοποίθςθ μεταδεδομζνων

Ρρότυπο (Un-qualified) Dublin Core

Ρεριγραφι δεδομζνων ψθφιοποίθςθσ

Ρρωτόκολλο OAI-PMH

Ρρωτόκολλο

Ρρωτόκολλο SMB

ςυλλογισ

μεταδεδομζνων

(Metadata Harvesting)
Μοντζλο EDM (Europeana Data Model)

Μοντζλο

δόμθςθσ

μεταδεδομζνων

ψθφιακϊν πόρων
Ρίνακασ 6: Ανοιχτά Ρρότυπα που απαιτοφνται/αξιοποιοφνται ςτο Ζργο
Κα ψθφιοποιθκοφν 590 αντικείμενα από τα οποία κα προκφψουν 590 ςφνολα μεταδεδομζνων των
Μουςειακϊν ςυλλογϊν του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων. Τα δεδομζνα που κα διατίκενται
από το υπό ανάπτυξθ ςφςτθμα κα είναι θ ςυλλογι των αρχείων ψθφιοποίθςθσ και το ςφνολο των
μεταδεδομζνων που τα ςυνοδεφουν, τα οποία κα περιγράφονται από το πρότυπο Dublin Core .
Σελίδα 58 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι θ άδεια Ανοιχτοφ Ρεριεχομζνου με τθν οποία
πρόκειται να διατίκεται το πολιτιςτικό περιεχόμενο και τα δεδομζνα Ϊθφιοπoίθςθσ και
τεκμθρίωςθσ κα είναι θ άδεια Creative Commons 3.0 Ελλθνικι ζκδοςθ Αναφορά Δθμιουργοφ – Μθ
Εμπορικι Ωριςθ – Πχι Ραράγωγα Ζργα (CC BY‐NC‐ND 3.0). Ο ανάδοχοσ, ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν
ςχεδιαςμοφ των εφαρμογϊν που κα πραγματοποιιςει, κα πρζπει να μελετιςει τα ηθτιματα που
ανακφπτουν ςχετικά με τα ανοικτά δεδομζνα, να κατακζςει τισ προτάςεισ του, και αφοφ λάβουν
τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να προχωριςουν ςε περαιτζρω εξειδίκευςθ των ςχετικϊν
απαιτιςεων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει όλα τα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ επί των δεδομζνων και
μεταδεδομζνων που κα διατίκενται ςτο διαδίκτυο. Τα δεδομζνα και μεταδεδομζνα κα διατίκενται
με τθν Ελλθνικι ζκδοςθ των αδειϊν Creative Commons, Αναφορά 3.0. Τα μεταδεδομζνα αυτά κα
πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του Ρλαιςίου
Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν, κακϊσ και να μποροφν να
εξαχκοφν ςε μορφι Extensible Markup Language (XML).”
Από τον Ανάδοχο κα πρζπει: (α) Να λθφκοφν υπόψθ οι πρόνοιεσ του Ν. 3882/10 για τθν
προμικεια ψθφιακϊν γεωγραφικϊν δεδομζνων από φορείσ του Δθμοςίου και (β) Να τεκοφν
προδιαγραφζσ ακρίβειασ (και μεκοδολογία ελζγχου αυτισ) για τα ζτοιμα θ προσ παραγωγι (από
ψθφιοποίθςθ θ από δορυφορικζσ απεικονίςεισ / αεροφωτογραφίςεισ) γεωγραφικά δεδομζνα και
απαίτθςθ για ζνταξι τουσ ςτο κάκε φορά ιςχφον Εκνικό Ρροβολικό Σφςτθμα.
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A 3.10 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ
Θ Διαδικτυακι Ρφλθ κα αποτελεί φορζα και διαχειριςτι πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν ςθμαντικισ
αξίασ. Θ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων που βρίςκονται ι
διακινοφνται από το ςφςτθμα αποτελεί βαςικι ςχεδιαςτικι προτεραιότθτα. Ειδικότερα, ο
Ανάδοχοσ κα πρζπει να φροντίςει για τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ των πλθροφοριϊν,
αναηθτϊντασ και εντοπίηοντασ – με μεκοδικό και ςυςτθματικό τρόπο – τα τεχνικά μζτρα και τισ
οργανωτικό-διοικθτικζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ για τθν επαρκι αςφάλεια των
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν, μζςων και υποδομϊν. Σθμαντικό είναι να γίνεται
ανίχνευςθ όλων των μεταβολϊν και κινιςεων που ζχουν γίνει από κάκε χριςτθ (διατιρθςθ log
files).
Κατά το ςχεδιαςμό του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα για να δρομολογιςει
κατάλλθλεσ δράςεισ για τθν αςφάλεια ολόκλθρου του ζργου, των υποςυςτθμάτων, των βάςεων
δεδομζνων, των μζςων και των υποδομϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. Λόγω του μεγζκουσ του
ζργου κρίνεται απαραίτθτθ θ υποςτιριξθ από τον Ανάδοχο ςε κζματα υπθρεςιϊν αςφάλειασ, κακ’
όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου υποζργου αλλά και όλων των ζργων τθσ πράξθσ.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει λφςεισ, να τισ υλοποιιςει και να παρακολουκιςει τθν πορεία
εφαρμογισ τουσ για το ςυγκεκριμζνο ζργο αλλά και ςε όλα τα υποζργα τθσ πράξθσ ςτουσ
παρακάτω τομείσ :
Αςφάλεια πλθροφοριϊν
o Ακεραιότθτα. Θ ακεραιότθτα αναφζρεται ςτθ διατιρθςθ των δεδομζνων ενόσ
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςε μια γνωςτι κατάςταςθ χωρίσ ανεπικφμθτεσ
τροποποιιςεισ, αφαιρζςεισ ι προςκικεσ από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα, κακϊσ
και τθν αποτροπι τθσ πρόςβαςθσ ι χριςθσ των υπολογιςτϊν και δικτφων του
ςυςτιματοσ από άτομα χωρίσ άδεια.
o Διακεςιμότθτα. Θ διακεςιμότθτα των δεδομζνων και των υπολογιςτικϊν πόρων
είναι θ εξαςφάλιςθ ότι οι υπολογιςτζσ, τα δίκτυα και τα δεδομζνα κα είναι ςτθ
διάκεςθ των χρθςτϊν όποτε απαιτείται θ χριςθ τουσ.
o Εμπιςτευτικότθτα. Θ εμπιςτευτικότθτα ςθμαίνει ότι ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ δεν
κα ζπρεπε να αποκαλφπτονται ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα.
Ρροςταςία προςωπικϊν δεδομζνων (Λκανοποίθςθ των απαιτιςεων του Ν. 2472/1997,
όπωσ ιςχφει, και των κατευκφνςεων τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ
Ωαρακτιρα για τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα).
Ρροςταςία δεδομζνων ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (Οδθγία 2009/136/ΕΚ).
Θ αςφάλεια ολόκλθρου του ζργου αποτελεί κζμα υψίςτθσ ςθμαςίασ και κα πρζπει να τθροφνται
τα παρακάτω:
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Διαςφάλιςθ μθ αποποίθςθσ δεδομζνων και ςτοιχείων που περιζχονται ςτο ςφςτθμα.
Διαςφάλιςθ τθσ φυςικισ φπαρξθσ των δεδομζνων με διαδικαςίεσ προςταςίασ τουσ από
καταςτροφζσ (φυςικζσ ι μθ).
Ρεριοριςμό τθσ πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα ςε επίπεδο που αυτό είναι επιτρεπτό από το
διαχειριςτι.
Ραροχι μθχανιςμϊν εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ.
Διακεςιμότθτα πλθροφορίασ (μθ άρνθςθ εξυπθρζτθςθσ).
Θ χρθςιμοποίθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτο χϊρο τθσ Αςφάλειασ ςτισ Τεχνολογίεσ τθσ
Ρλθροφορίασ και Τεχνολογίασ (best practices).
Αξιοποίθςθ των επαρκζςτερων προϊόντων λογιςμικοφ και υλικοφ που διατίκενται ςτθν
αγορά.
Εφαρμογι διεκνϊν ςχετικϊν προτφπων τα οποία κα ςυμπεριλάβει ςτθ Μελζτθ Αςφάλειασ
(Αποτίμθςθ Επικινδυνότθτασ – Σχζδιο Αςφάλειασ) που κα παραδοκεί ςτθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ζργου.
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ταυτοποίθςθ / Αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ
Θ Διαδικτυακι Ρφλθ κα περιλαμβάνει μεγάλο όγκο περιεχομζνου, το οποίο αποτελεί ωσ επί το
πλείςτον δθμόςια πλθροφορία. Για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια πλθροφορία και γενικά υπθρεςίεσ
επιπζδων 1 και 2, θ ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν δεν είναι απαραίτθτθ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται από αυτιν προσ τουσ ςυντελεςτζσ του δθμόςιου
τομζα μπορεί να περιλαμβάνουν τθν καταχϊρθςθ προςωπικϊν ςτοιχείων των χρθςτϊν, τθν
πρόςβαςι τουσ ςε δεδομζνα που τουσ αφοροφν, τθν υποβολι ερωτιςεων και άλλων ενεργειϊν
που γενικά ςχετίηονται με τθν πρόςβαςθ, καταχϊρθςθ και τροποποίθςθ δεδομζνων που δεν
αποτελοφν δθμόςια πλθροφορία αλλά ςυνδζονται άμεςα με τον κάκε χριςτθ.
Θ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ και δεδομζνα που δεν ζχουν δθμόςιο χαρακτιρα είναι ανάγκθ να
ελζγχεται. Θ πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ επιπζδων 3 ι 4 κα επιτρζπεται μόνο ςε
εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, κατόπιν διλωςθσ και εξακρίβωςθσ τθσ
ταυτότθτάσ τουσ, εφόςον οι υπθρεςίεσ αξιοποιοφν δεδομζνα που ςχετίηονται με τουσ χριςτεσ.
Για τθν επιτυχι ταυτοποίθςθ / αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ, πρζπει να κακοριςτεί και να
δθμοςιευκεί ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ θ διαδικαςία εγγραφισ των χρθςτϊν ςτισ παρεχόμενεσ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Ο κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ περιλαμβάνει τα παρακάτω
βιματα:
1. Ρροςδιοριςμόσ των απαιτιςεων εγγραφισ κάκε χριςτθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ
2. Ρροςδιοριςμόσ των βθμάτων εγγραφισ ενόσ χριςτθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ
3. Κακοριςμόσ των ρόλων που εμπλζκονται και υποςτθρίηουν τθ διαδικαςία εγγραφισ των
χρθςτϊν
4. Ρροςδιοριςμόσ κατθγοριϊν χρθςτϊν
5. Εκτίμθςθ των απαιτιςεων αςφάλειασ κάκε θλεκτρονικισ υπθρεςίασ
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Μία τυπικι διαδικαςία εγγραφισ ενόσ χριςτθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω βιματα:
1. Ο ενδιαφερόμενοσ χριςτθσ επιςκζπτεται το διαδικτυακό τόπο του φορζα που παρζχει τισ
επικυμθτζσ υπθρεςίεσ και ενθμερϊνεται για τθ διαδικαςία εγγραφισ ςε αυτζσ.
2. Ο ενδιαφερόμενοσ χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία που απαιτοφνται ςτισ ςχετικζσ
θλεκτρονικζσ φόρμεσ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ και υποβάλλει τθν αίτθςθ εγγραφισ.
3. Ο χριςτθσ εντάςςεται ςε κατθγορίεσ χρθςτϊν και του αποδίδονται τα κατάλλθλα
δικαιϊματα πρόςβαςθσ με αυτόματο ι μθ τρόπο.
4. Ανάλογα με τθ διαδικαςία που εφαρμόηει κάκε φορζασ και το απαιτοφμενο επίπεδο
αςφάλειασ των υπθρεςιϊν, ο χριςτθσ παραλαμβάνει τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτισ
υπθρεςίεσ –αμζςωσ- μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ι
πρζπει να προβεί ςε περαιτζρω ενζργειεσ, οι οποίεσ ενδεχόμενα περιλαμβάνουν τθ φυςικι
μετάβαςθ του ενδιαφερόμενου ςτο φορζα για τθν προςκόμιςθ ζντυπων δικαιολογθτικϊν
ι/και τθν παραλαβι των ςτοιχείων.
5. Ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ που του χορθγικθκαν προκειμζνου να
αποκτιςει πρόςβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ.
Θ ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ κα γίνεται ενδεικτικά μζςω υπθρεςίασ
καταλόγου ςυμβατι με το πρότυπο LDAP για τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ. Για τουσ εξωτερικοφσ
χριςτεσ ενδεικτικά θ ταυτοποίθςθ κα είναι βαςιςμζνθ ςε κατάλογο που κα αποκθκεφεται ςτθ
ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ. Επιπλζον, κα ιταν ςθμαντικό να υιοκετθκεί
ζνασ μθχανιςμόσ «Διπλισ ειςόδου» με τθ δυνατότθτα χριςθσ εικονικοφ πλθκτρολογίου για
πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ επιπζδων 3 ι 4.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ εκτόσ από τθν εξαςφάλιςθ του υψθλοφ επιπζδου αςφάλειασ κα πρζπει να
μεριμνιςει να μθ δθμιουργθκοφν ζμμεςα προχποκζςεισ αποκλειςμοφ τθσ ςυντριπτικισ
πλειονότθτασ των πολιτϊν από τισ παρεχόμενεσ και υπό ανάπτυξθ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ λόγω
τθσ πολυπλοκότθτασ απόκτθςθσ των κατάλλθλων διαπιςτευτθρίων για πρόςβαςθ ςε αυτζσ.
Θ Διαδικτυακι Ρφλθ κα πρζπει να παρζχει ζναν ενοποιθμζνο τρόπο πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ ομάδεσ
χρθςτϊν του. Να αναπτυχκεί ζνα ενοποιθμζνο GUI προςβάςιμο μζςω Διαδικτφου, μζςω του
οποίου κα ολοκλθρϊνονται όλεσ οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Θ διεπαφι αυτι κα είναι
προςωποποιθμζνθ ζτςι ϊςτε να αντανακλά τα δικαιϊματα του κάκε χριςτθ και να εξυπθρετεί τθν
διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Επειδι ο χριςτθσ αρχικά κα βλζπει μόνο τθν Διαδικτυακι Ρφλθ (ζνα
ενοποιθμζνο γραφικό περιβάλλον - GUI), θ ταυτοποίθςι του κα πρζπει να μπορεί να γίνει μόνο ςε
αυτό το ςθμείο. Θ προτεινόμενθ υλοποίθςθ τφπου Single-Sign-On επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να
αποκτοφν πρόςβαςθ ςε όλα τα ςυςτιματα και τα δεδομζνα που φιλοξενοφνται ςτθ Διαδικτυακι
Ρφλθ, χωρίσ αυτοί να δίνουν τα διαπιςτευτιριά (credential) τουσ παρά μόνο μια φορά κατά τθν
ειςαγωγι τουσ ςτθν πφλθ. Αυτό πρζπει να ιςχφει για τα τρίτα υποςυςτιματα που ολοκλθρϊνονται
μζςα από τθν Ρφλθ. Ο χριςτθσ κα χρθςιμοποιεί για τθν ταυτοποίθςθ του ζνα απλό φυλλομετρθτι
διαδικτφου (web browser).
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Εφόςον τα διαπιςτευτιρια μεταφερκοφν ςτον εξυπθρετθτι δυναμικϊν ςελίδων γίνεται και ο
ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ. Για να γίνει ο ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ πρζπει να βρεκοφν τα διαπιςτευτιρια
του χριςτθ που ζχουν αποκθκευτεί ςτο ςφςτθμα. Πταν θ εφαρμογι επιςτρζψει το αντικείμενο
που αναπαριςτά τον χριςτθ, μαηί με τα διαπιςτευτιρια του, τότε ο χριςτθσ ανακατευκφνεται ςτισ
υπόλοιπεσ δυναμικζσ ςελίδεσ από τισ οποίεσ μπορεί να χειριςτεί τθ Διαδικτυακι Ρφλθ. Ταυτόχρονα
γίνεται και θ αίτθςθ, ςτον φυλλομετρθτι του χριςτθ, για τθν δθμιουργία ενόσ «κλειδιοφ» με τον
διακριτικό αρικμό τθσ ςυνεδρίασ (session). Το αντικείμενο ςυνεδρίασ κα περιγράφει ποιοσ χριςτθσ
είναι αυτόσ που ζχει πιςτοποιθκεί, από ποια διεφκυνςθ δικτφου (IP) και για πόςο χρονικό
διάςτθμα κα είναι πιςτοποιθμζνοσ αν δεν κάνει κάποια εργαςία (idle).
Χριςθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ
H εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ κα είναι διαβακμιςμζνθ ανάλογα με το είδοσ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ και των πολιτικϊν που κα εφαρμοςτοφν. Κάκε χριςτθσ,
μετά τθν εγγραφι του ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ αποκτά κατάλλθλθ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο και
τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςω αυτοφ. Θ εξουςιοδότθςθ των χρθςτϊν κα
διαςφαλίηεται μζςω τθσ χριςθσ του LDAP μθχανιςμοφ ι οποιουδιποτε άλλου μθχανιςμοφ
προτείνει ο Ανάδοχοσ. Αντίςτοιχα, για τθν εξουςιοδότθςθ των χρθςτϊν, εξαςφαλίηεται ότι ζχουν τα
απαραίτθτα δικαιϊματα πρόςβαςθσ για να χρθςιμοποιιςουν τισ εκάςτοτε υπθρεςίεσ τθσ
Διαδικτυακισ Ρφλθσ.
Συγκεκριμζνα, για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ Υπθρεςιϊν κα πρζπει να ιςχφει:
Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ: Αφορά υπθρεςίεσ που δεν απαιτοφν εγγραφι ι εξουςιοδότθςθ του
χριςτθ, όπωσ για παράδειγμα θ πρόςβαςθ ςε δθμόςιο περιεχόμενο κ.λπ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ
κα απαιτείται μόνο θ εγγραφι και εξουςιοδότθςθ του χριςτθ όπωσ για παράδειγμα για τθν
ςυμμετοχι του ςτα forums (εφαρμογζσ web 2.0), ςε κλειςτζσ δθμόςιεσ διαβουλεφςεισ ι mailing
lists.
Υπθρεςίεσ Διάδραςθσ: Αφορά υπθρεςίεσ που απαιτοφν αυκεντικοποίθςθ και
εξουςιοδότθςθ του χριςτθ, όπωσ για παράδειγμα θ πρόςβαςθ ςε ειδικζσ κατθγορίεσ
περιεχομζνου ι ειδικζσ διαδραςτικζσ υπθρεςίεσ π.χ. υπθρεςίεσ υποβολισ ερωτθμάτων.
Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ τθσ πφλθσ: Αφορά υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ τα
ςτελζχθ του φορζα (ι των ςυνεργαηόμενων φορζων) του παρόντοσ ζργου, ςτο πλαίςιο τθσ
διαχείριςθσ περιεχόμενου, υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ, διαχείριςθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
ςυναλλαγϊν που κα προςφζρονται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ.
Διαφφλαξθ εμπιςτευτικότθτασ / ακεραιότθτασ δεδομζνων
Θ διαφφλαξθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ (privacy) και τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων ςε όλο το
εφροσ του ζργου, κα πρζπει να διαςφαλιςτεί μζςω μθχανιςμϊν και πρωτοκόλλων
κρυπτογράφθςθσ κατά τθν αποκικευςθ και διακίνθςι τουσ (π.χ. πρωτόκολλο https,
κρυπτογράφθςθ με SSL, ψθφιακά πιςτοποιθτικά ι ψθφιακζσ υπογραφζσ) όπου αυτό απαιτείται.
Ειδικά, όπωσ αναφζρεται και ςτο Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν
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Συναλλαγϊν, για τθν εκτζλεςθ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν πρζπει να γίνεται χριςθ του πρωτοκόλλου
SSL.
Θ επικοινωνία των εφαρμογϊν για τθν μεταφορά δεδομζνων κα γίνεται μζςω μθχανιςμϊν
ταυτοποίθςθσ (authentication) και κρυπτογράφθςθσ (encryption) με χριςθ αξιόπιςτων
τεχνολογιϊν για τθ διαςφάλιςθ των δεδομζνων. Κα πρζπει να υποςτθρίηεται θ χριςθ αλγορίκμων
κρυπτογράφθςθσ SSL και 2-key 3DES ι 3-key 3DES. Κατά τθν ανταλλαγι δεδομζνων μζςω HTTP κα
υπάρχει μθχανιςμόσ ελζγχου ςυνόδου (session control) με τθ χριςθ αποκλειςτικϊν κλειδιϊν
μεταξφ των ςυναλλαςςόμενων εφαρμογϊν. Θ ακεραιότθτα δεδομζνων μπορεί να επιτευχκεί μζςω
του υπολογιςμοφ hash και message authentication code (MAC) ςυναρτιςεων.
Θ χριςθ του πρωτοκόλλου κρυπτογράφθςθσ SSL (Secure Sockets Layer) ι του πλζον διαδεδομζνου
TLS (Transport Layer Security) παρζχει αςφάλεια κατά τθν μετάδοςθ ευαίςκθτων & εμπιςτευτικϊν
δεδομζνων μζςω μιασ Διαδικτυακισ Ρφλθσ. Τα SSL/TSL χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ κρυπτογράφθςθσ
των δεδομζνων που ανταλλάςςονται μεταξφ δφο ςυςκευϊν (ςυνθκζςτερα Θλεκτρονικϊν
Υπολογιςτϊν) εγκακιδρφοντασ μία αςφαλι ςφνδεςθ μεταξφ τουσ μζςω του δικτφου. Τα
πρωτόκολλα αυτά χρθςιμοποιοφν το TCP/IP για τθ μεταφορά των δεδομζνων και είναι ανεξάρτθτο
από τθν εφαρμογι που χρθςιμοποιεί ο τελικόσ χριςτθσ. Για το λόγο αυτό μποροφν να παρζχουν
υπθρεςίεσ αςφαλοφσ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν ςε πρωτόκολλα ανϊτερου επιπζδου όπωσ για
παράδειγμα το http.
Τα SSL/TSL προςφζρουν ςυνοπτικά τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ:
Ριςτοποίθςθ του server από τον client.
Ριςτοποίθςθ του client από τον server.
Εγκακίδρυςθ αςφαλοφσ κρυπτογραφθμζνου διαφλου επικοινωνίασ μεταξφ των δφο
μερϊν.
Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι οι ςυναλλαγζσ που πραγματοποιεί ζνασ
χριςτθσ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ λαμβάνουν ςφραγίδα του χρόνου εκτζλεςισ τουσ. H υπθρεςία
timestamping να γίνεται εςωτερικά από το ςφςτθμα, μζςω βάςθσ και εφαρμογισ και των ρολογιϊν
των ςυςτθμάτων. Θ χριςθ χρονοςφραγίδων (timestamps) είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ ςτισ περιπτϊςεισ
ςυναλλαγϊν, θ εγκυρότθτα των οποίων εξαρτάται από τον παράγοντα χρόνο.
Επιπρόςκετα, θ ολοκλιρωςθ μιασ πλθρωμισ με θλεκτρονικό τρόπο πρζπει να ςυνοδεφεται από
τθν απόδοςθ ενόσ αρικμοφ ςυναλλαγισ ςτο χριςτθ.
Ο Ανάδοχοσ ςτθν πρόταςι του κα πρζπει να καλφπτει τα παρακάτω:
Λιψθ και ζλεγχοσ εγκυρότθτασ τθσ αίτθςθσ χρονοςιμανςθσ,
Ανάκτθςθ αςφαλοφσ χρόνου,
Ραραγωγι χρονοςφραγίδασ,
Επαλικευςθ χρονοςφραγίδασ,
Διατιρθςθ θμερολογίου παραχκζντων χρονοςφραγίδων.
Επίςθσ, θ επιτυχία ι αποτυχία ολοκλιρωςθσ μιασ ςυναλλαγισ του χριςτθ με τθ Διαδικτυακι Ρφλθ
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πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν εμφάνιςθ μθνφματοσ επιβεβαίωςθσ ςτθν οκόνθ του χριςτθ. Εάν θ
ςυναλλαγι περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι υποβλθκζντων από το χριςτθ ςτοιχείων, το μινυμα
επιβεβαίωςθσ τθσ ςυναλλαγισ πρζπει να περιλαμβάνει ςτοιχεία καταχϊρθςθσ τθσ ςυναλλαγισ ςτα
ςυςτιματα του φορζα, τα οποία να μποροφν να εκτυπωκοφν από το χριςτθ ι να αποκθκευτοφν ςε
τοπικι μονάδα αποκικευςθσ.
Εξαςφάλιςθ διακεςιμότθτασ ςυςτιματοσ
Θ διακεςιμότθτα τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ και των υποςυςτθμάτων τθσ είναι μία ακόμα ςυνιςτϊςα
τθσ αςφάλειασ ενόσ διαδικτυακοφ τόπου τθν οποία πρζπει να λάβει υπόψθ του ο Ανάδοχοσ ςτθ
μελζτθ αςφάλειασ. Ο ςχεδιαςτισ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, ςτο βακμό που αυτό είναι δυνατό, κα
πρζπει να εκμεταλλευτεί ςτο ζπακρο τα εργαλεία και τισ τεχνολογίεσ που ειςάγει, και τουσ πόρουσ
που διατίκενται ϊςτε να μεγιςτοποιιςει τθν διακεςιμότθτα τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ. Κα πρζπει να
υποςτθρίηει τθν ευζλικτθ προςκικθ απομακρυςμζνων χρθςτϊν και, τθν ίδια ςτιγμι, να εφαρμόηει
τα κατάλλθλα εκείνα μζτρα ζτςι ϊςτε να προλαμβάνει καταςτάςεισ όπωσ αποτυχίεσ εξυπθρετθτϊν
(server falls), κακυςτεριςεισ ςτα μεταφερόμενα δεδομζνα, ακφρωςθ τθσ τρζχουςασ εκτζλεςθσ
υπθρεςιϊν, αδυναμία πρόςβαςθσ ςτο GUI, κ.λπ.
Πλεσ οι πλθροφορίεσ που είναι καταχωρθμζνεσ ςτο ςφςτθμα κα πρζπει ανά πάςα ςτιγμι να είναι
διακζςιμεσ ςε οποιονδιποτε εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ (ι ομάδα χρθςτϊν) ενϊ το ςφςτθμα κα
πρζπει να αποδζχεται και να ικανοποιεί απρόςκοπτα αιτιςεισ που προζρχονται από
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ, υποκείμενεσ βζβαια ςτισ προκακοριςμζνεσ απαιτιςεισ απόδοςθσ.
Θ εφρυκμθ λειτουργία ςε επίπεδο τεχνολογικισ υποδομισ, εξαρτάται από μία ςειρά παραμζτρων
που ςχετίηονται με τισ δικτυακζσ υποδομζσ που υποςτθρίηουν τθ λειτουργία του, τα ςυςτιματα
(υλικό και λογιςμικό), κακϊσ και τθν ανοχι/ αντοχι ςε παράγοντεσ-κινδφνουσ όπωσ οι φυςικζσ
καταςτροφζσ, οι διακυμάνςεισ ι οι διακοπζσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ κ.λπ. Ο Ανάδοχοσ ςε
ςυνεργαςία με το Αρχαιολογικό Μουςείο Ωανίων κα πρζπει να μεριμνιςει για τθ μζγιςτθ δυνατι
διακεςιμότθτα των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν του τόπου, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςω αυτϊν και το μζγεκοσ του κοινοφ ςτο οποίο απευκφνεται. Επίςθσ
κζματα που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ είναι:
Θ κατάλλθλθ διαμόρφωςθ δικτυακισ υποδομισ μζςα από ενεργά ςτοιχεία (routers /
hardware ι software firewalls) και ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ όπωσ τα ιδιωτικά εικονικά
δίκτυα (VPNs)
Τθν ανεμποδιςτθ τιρθςθ αντιγράφων αςφαλείασ (backup), μζςω πολλαπλϊν τεχνικϊν
που διακζτει θ βάςθ δεδομζνων και επιτρζπουν online backup, incremental backup,
parallel backup, κ.λπ.
Θ φπαρξθ ενεργοφ ςυςτιματοσ αντιγράφου αςφαλείασ ςε απομακρυςμζνο χϊρο το
οποίο κα παρακολουκεί με μικρι χρονικι κακυςτζρθςθ τθν κατάςταςθ του κεντρικοφ
αρχείου του ςυςτιματοσ. Να περιγραφεί θ προτεινόμενθ λφςθ από τον Ανάδοχο, οι
απαιτιςεισ τθσ και θ αναμενόμενθ απόδοςι τθσ ςε ςυνάρτθςθ τθσ αναμενόμενθσ
«κίνθςθσ» και υποδομισ.
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Θ εξαςφάλιςθ πολλαπλότθτασ ςυςτθμάτων για τθ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ λειτουργίασ
παρά τθν όποια αςτοχία υλικοφ ι λογιςμικοφ
Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε περιςςότερα από ζνα μθχανιματα, για κατανομι φορτίου
και αςφαλζςτερθ λειτουργία (Clustering)
Δυνατότθτεσ failover θ «παφςθ» λειτουργίασ ενόσ κόμβου (λόγω κάποιου προβλιματοσ,
ι για λόγουσ ςυντιρθςθσ) δεν επθρεάηει τισ εφαρμογζσ, αφοφ οι χριςτεσ μποροφν
διαφανϊσ να εξυπθρετθκοφν από τουσ υπόλοιπουσ κόμβουσ ενόσ hardware cluster.
Θ πρόβλεψθ ςεναρίων αποκατάςταςθσ ι ζςτω ςυνζχιςθσ λειτουργίασ μετά από
ολοκλθρωτικι καταςτροφι
Θ φυςικι προςταςία του ςυςτιματοσ από φυςικζσ καταςτροφζσ.

A 3.11 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ
Οι γενικζσ αρχζσ που κα πρζπει να διζπουν το ςφνολο του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων ςε λειτουργικό επίπεδο περιλαμβάνουν:
1. Λειτουργία των επιμζρουσ εφαρμογϊν, υποςυςτθμάτων και λφςεων που κα αποτελζςουν
διακριτά τμιματα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ςε ζνα περιβάλλον, ςτο οποίο κα:
o

επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι ομοιομορφία ςτισ διεπαφζσ (εμφάνιςθ και
λειτουργία) μεταξφ των διαφόρων υποςυςτθμάτων και ςτον τρόπο διαχείριςισ τουσ.

o

επιλεγοφν κοινοί τρόποι παρουςίαςθσ, όςον αφορά τισ διεπαφζσ των χρθςτϊν με τισ
εφαρμογζσ.

o

διαςφαλίηεται θ επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ.

2. Κα πρζπει να διαςφαλίηονται:
o

ανοικτά τεκμθριωμζνα και δθμοςιευμζνα ςυςτιματα διεπαφισ με προγράμματα
τρίτων.

3. Ωριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του χριςτθ με το ςφςτθμα (GUI) για τθν
αποδοτικι χριςθ των εφαρμογϊν και τθν ευκολία εκμάκθςισ τουσ
4. Ενςωμάτωςθ ςτα υποςυςτιματα άμεςθσ υποςτιριξθσ βοικειασ (online help) και οδθγιϊν προσ
τουσ χριςτεσ ανά διαδικαςία ι και οκόνθ. Μθνφματα λακϊν, τα οποία κα παρουςιάηουν οι
εφαρμογζσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ (error messages), ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ειδοποίθςθ
των χρθςτϊν με όρουσ οικείουσ προσ αυτοφσ
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A 3.12 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ
Οι αρχζσ που κα πρζπει να διζπουν το ςφνολο του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων ςε επίπεδο προςβαςιμότθτασ περιλαμβάνουν:
1. Σχεδιαςμόσ ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Ωανίων. Από το κεςμικό πλαίςιο κα κακοριςτοφν τα υποχρεωτικά ςτοιχεία και οι υποχρεωτικζσ
λειτουργίεσ που πρζπει να διενεργοφνται από τισ εφαρμογζσ. Από τθν κακθμερινι λειτουργία
και τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν των εφαρμογϊν μπορεί να προκφψει θ ανάγκθ επζκταςθσ με
επιπλζον δεδομζνα και λειτουργίεσ, φυςικά αν επιτρζπεται από το κεςμικό πλαίςιο.
2.

Ελεγχόμενθ και διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ΡΣ από το προςωπικό του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων

3. Ρροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτο ςφνολο των
προςφερόμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και το θλεκτρονικό περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ και των εφαρμογϊν του ζργου, θ καταςκευι τθσ πφλθσ και των διαδικτυακϊν
υπθρεςιϊν κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ επιλζξιμεσ οδθγίεσ για τθν
προςβαςιμότθτα του περιεχομζνου του ιςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο προςβαςιμότθτασ
τουλάχιςτον «ΑΑ» ( WCAG 2.0 level AA), ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ εφαρμογϊν με «ιςχυρά
διαδραςτικό χαρακτιρα» που δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, είναι
απαραίτθτθ αναλυτικι τεκμθρίωςθ από τον Ανάδοχο τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
βάςει διεκνϊν προτφπων και οδθγιϊν προςβαςιμότθτασ και ευχρθςτίασ εφαρμογϊν
πλθροφορικισ. Σθμειϊνεται ότι θ ςυμμόρφωςθ με τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ ανά
περίπτωςθ κα πρζπει να ελεγχκεί με ςυςτθματικό τρόπο με ευκφνθ του Αναδόχου, ο οποίοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει ςχετικό παραδοτζο όπου κα αναφζρονται επακριβϊσ οι πρόνοιεσ
που ακολουκικθκαν για τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν προςβαςιμότθτασ
και τα
αποτελζςματα των ελζγχων. Θ ςυμμόρφωςθ και τα αποτελζςματα αυτά κα ελεγχκοφν για τθν
ορκότθτά τουσ προ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των παραδοτζων του ζργου.
4. Επίςθσ, ςε ό,τι αφορά τθν προβολι περιεχομζνου και τθν προςφορά υπθρεςιϊν μζςα από
φορθτζσ ςυςκευζσ, επιπλζον τθσ προθγοφμενθσ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ
οι ελζγξιμεσ Βζλτιςτεσ Ρρακτικζσ του Κινθτοφ Ραγκοςμίου Λςτοφ ζκδοςθ 1.0 (Mobile Web Best
Practices 1.0). Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προβλζψει και να περιγράψει διαδικαςίεσ με τισ
οποίεσ κα παρουςιάηει το περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ ςτισ φορθτζσ ςυςκευζσ. Οι
διαδικαςίεσ μεταξφ άλλων κα πρζπει να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο κα γίνεται θ
διαχείριςθ των γραφικϊν, θ εμφάνιςθ περιεχομζνου και οι επιλογζσ πλοιγθςθσ για τισ ςελίδεσ
τθσ πφλθσ.
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A 3.13 Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ χρονοδιάγραμματοσ και Φάςεισ Ζργου
Α/Α
Φάςθσ

Μινασ
Ζναρξθσ

Μινασ Λιξθσ
(παράδοςθσ)

1

1

2

11

3

Αρχικόσ ενδιάμεςοσ και τελικόσ
ζλεγχοσ
προδιαγραφϊν
διαλειτουργικότθτασ και ανοιχτϊν
δεδομζνων

3

11

4

Μεταφόρτωςθ
Μεταδομζνων και
αντιγράφων αςφαλείασ του
ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτθν
υποδομι των βαςικϊν
Υπθρεςιϊν που προςφζρει το
ΕΚΤ

3

12

5

Ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ

3

12

9

13

10

15

10

15

16
16
16

16
16
16

1

2

6
7
8
9
10
11

Τίτλοσ Φάςθσ
Μελζτθ εφαρμογισ,
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ
Ϊθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ
υλικοφ μουςειακισ ςυλλογισ

Ανάπτυξθ μακθςιακισ και
ψυχαγωγικισ πλατφόρμασ
Ρολιτιςτικζσ διαδρομζσ
Υπθρεςία διαχείριςθσ
κρατιςεων και ζκδοςθσ
ειςιτθρίων
Εκπαίδευςθ
Δράςεισ δθμοςιότθτασ
Δοκιμαςτικι λειτουργία

Πίνακασ 7: Πίνακασ Φάςεων Ζργου
Φάςθ Νο

1

Τίτλοσ

Ρρομικεια και
εγκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ

Μινασ Ζναρξθσ

1

Μινασ Λιξθσ

1
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Στόχοι: Σφνταξθ μελζτθσ εφαρμογισ και προμικεια απαραίτθτου εξοπλιςμοφ

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ: Εντόσ μθνόσ κα ςυνταχκεί θ μελζτθ εφαρμογισ ςτθν οποία
κα περιγράφονται τα χαρακτθριςτικά και ο τρόποσ υλοποίθςθσ του ζργου. Επίςθσ Κα
εγκαταςτακεί ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθ λειτουργία του ζργου

Ραραδοτζα:
Μελζτθ Εφαρμογισ
Ζνα Server με οκόνθ
Ζνα UPS
dSLR φωτογραφικι μθχανι με επαγγελματικό φλασ και τρίποδο
τριςδιάςτατοσ scanner

Φάςθ Νο

2

Τίτλοσ

Ψθφιοποίθςθ
και τεκμθρίωςθ
υλικοφ
μουςειακισ
ςυλλογισ

Μινασ Ζναρξθσ

2

Μινασ Λιξθσ

11

Στόχοι: Στόχοσ τθσ παροφςασ φάςθσ είναι θ ψθφιοποίθςθ και θ τεκμθρίωςθ του
υλικοφ των Μουςειακϊν ςυλλογϊν του ζργου

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ: Θ δεφτερθ αυτι φάςθ του ζργου κα διαρκζςει 10 μινεσ ςτθν
οποία πρόκειται να πραγματοποιθκεί θ ψθφιοποίθςθ και θ απεικόνιςθ των εκκεμάτων
των ςυλλογϊν του ζργου και ςτθ ςυνζχεια θ τεκμθρίωςθ τουσ κα θ παραγωγι
μεταδεδομζνων.
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Ραραδοτζα:
Ϊθφιακι απεικόνιςθ διςδιάςτατων αντικειμζνων
Τριςδιάςτατθ ςάρωςθ αντικειμζνων
Ϊθφιακι τεκμθρίωςθ αντικειμζνων
Ραραγωγι μεταδεδομζνων

Φάςθ Νο

3

Τίτλοσ

Αρχικόσ
ενδιάμεςοσ και
τελικόσ ζλεγχοσ
προδιαγραφϊν
διαλειτουργικότ
θτασ
και
ανοιχτϊν
δεδομζνων

Μινασ Ζναρξθσ

3

Μινασ Λιξθσ

11

Στόχοι:
Στόχοσ τθσ παροφςασ φάςθσ είναι ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν
διαλειτουργικότθτασ και ανοιχτϊν δεδομζνων κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του
λογιςμικοφ ςτακερισ διάκεςθσ (από το ΕΚΤ)

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ:
Ο Δικαιοφχοσ αναλαμβάνει να παρζχει ςτο ΕΚΤ, ςε τρία ςτάδια, ζνα ποςοςτό
Αρχικό - όχι μικρότερο του 5%
Ενδιάμεςο – 40%
Τελικό – 100%
αντιπροςωπευτικϊν πόρων προσ ζλεγχο.

Ραραδοτζα:
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Αρχικό ςτάδιο - όχι μικρότερο του 5% αντιπροςωπευτικϊν πόρων προσ ζλεγχο
Ενδιάμεςο ςτάδιο – 40% αντιπροςωπευτικϊν πόρων προσ ζλεγχο
Τελικό ςτάδιο – 100% αντιπροςωπευτικϊν πόρων προσ ζλεγχο
Φάςθ Νο

4

Τίτλοσ

Μεταφόρτωςθ
Μεταδομζνων
και αντιγράφων
αςφαλείασ του
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
ςτθν υποδομι
των
βαςικϊν
Υπθρεςιϊν που
προςφζρει
το
ΕΚΤ

Μινασ Ζναρξθσ

3

Μινασ Λιξθσ

12

Στόχοι:
Μεταφόρτωςθ μεταδεδομζνων και αντιγράφων αςφαλείασ του ψθφιακοφ
περιεχομζνου ςτθν υποδομι των Βαςικϊν Υπθρεςιϊν που προςφζρει το ΕΚΤ

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ:
Ο Δικαιοφχοσ αναλαμβάνει να παρζχει ςτο ΕΚΤ το ςφνολο των παραγόμενων πόρων
προσ απόκεςθ ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο παρόν Ρλαίςιο Συνεργαςίασ
Ραραδοτζα:
Ραράδοςθ του ςυνόλου των παραγόμενων πόρων ςτο ΕΚΤ προσ απόκεςθ
Φάςθ Νο

5

Τίτλοσ

Ανάπτυξθ
διαδικτυακισ
πφλθσ

Μινασ Ζναρξθσ

3

Μινασ Λιξθσ

12

Στόχοι: Στθν παροφςα φάςθ κα δθμιουργθκεί θ ολοκλθρωμζνθ διαδικτυακι πφλθ που
κα φιλοξενιςει τα ψθφιακά δεδομζνα και τισ υπθρεςίεσ που κα δθμιουργθκοφν
Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ: Θ διάρκεια τθσ φάςθσ είναι 10 μινεσ ςτουσ οποίουσ κα
αναπτυχκοφν όλεσ οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και το ςφςτθμα διαχείριςθσ του
πολιτιςτικοφ περιεχόμενου.
Σελίδα 71 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Ραραδοτζα:
Δθμιουργία Διαδικτυακισ πφλθσ
Σφςτθμα διαχείριςθσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου
Ανάπτυξθ Web 2 υπθρεςιϊν

Φάςθ Νο

6

Τίτλοσ

Ανάπτυξθ
μακθςιακισ και
ψυχαγωγικισ
πλατφόρμασ

Μινασ Ζναρξθσ

9

Μινασ Λιξθσ

13

Στόχοι: Θ ανάπτυξθ πλατφόρμασ που κα προςφζρει διαβακμιςμζνο εκπαιδευτικό και
ψυχαγωγικό υλικό

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ: Θ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ είναι 5 μινεσ ςτουσ οποίουσ κα
ςυλλεχκεί και κα δθμιουργθκεί το απαραίτθτο υλικό, κα ςχεδιαςτοφν οι εκπαιδευτικζσ
δράςεισ και τα παιχνίδια που κα απαρτίηουν τθν πλατφόρμα.

Ραραδοτζα:
Ραραγωγι πλθροφοριακοφ υλικοφ Μακθςιακισ πλατφόρμασ
Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν
Δθμιουργία διαδραςτικϊν παιχνιδιϊν
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Φάςθ Νο

7

Τίτλοσ

Ρολιτιςτικζσ
διαδρομζσ

Μινασ Ζναρξθσ

10

Μινασ Λιξθσ

15

Στόχοι: Σε αυτό το ςτάδιο του ζργου κα δθμιουργθκοφν ψθφιακζσ διαδρομζσ με ςτόχο
τθν προβολι ςε χάρτθ των αρχαιολογικϊν κζςεων των Ωανίων, με δυνατότθτα
εντοπιςμοφ και προβολισ των ςθμαντικότερων αναςκαφικϊν κζςεων, χϊρων και
ςυγκροτθμάτων με ταυτόχρονθ παροχι προτάςεων πλοιγθςθσ και ξενάγθςθσ ςε
αυτζσ.

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ: Κα παρουςιάηονται τα ςθμεία αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ
(χϊροι αναςκαφισ κτλ) ςυνοδευόμενα από πλθροφορίεσ γεωγραφικοφ και πολιτιςτικοφ
ενδιαφζροντοσ

Ραραδοτζα:
Διαδραςτικόσ χάρτθσ
Συλλογι και ανάπτυξθ γεωγραφικϊν και πολιτιςτικϊν δεδομζνων

Φάςθ Νο

8

Τίτλοσ

Υπθρεςία
διαχείριςθσ
κρατιςεων και
ζκδοςθσ
ειςιτθρίων

Μινασ Ζναρξθσ

10

Μινασ Λιξθσ

15

Στόχοι:
 Ολοκλιρωςθ ςυςτιματοσ ticketing και ζναρξθ λειτουργίασ
 Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ
 Εκπαίδευςθ όλων των κατθγοριϊν χρθςτϊν
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ:
Για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ κα ακολουκκοφν τα παρακάτω βιματα:
1. Επιβεβαίωςθ απαιτιςεων και ςφγκριςθ με το επιλεγμζνο ςφςτθμα. Κα
παρουςιαςκοφν μια προσ μια οι λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ και κα ςυγκρικοφν
με τισ απαιτιςεισ του φορζα. Ζτςι, ςτο τζλοσ κα προςδιοριςκεί ςαφϊσ θ λίςτα
ιδιαίτερων απαιτιςεων που πρζπει να ικανοποιθκοφν από το ςφςτθμα ςε
κείμενο μελζτθσ εφαρμογισ.
2. Υλοποίθςθ προςαρμογϊν ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του φορζα
(όπωσ προζκυψαν ςτο προθγοφμενο Βιμα 1). Στο πλαίςιο των προςαρμογϊν κα
γίνουν μεταξφ άλλων: α) οι ςυνδζςεισ ςτο δικτυακό τόπο του φορζα, β) ςτθ
φορθτι εφαρμογι που κα αναπτυχκεί για τον ςκοπό αυτό, και γ) οι
προςαρμογζσ εκτφπωςθσ για να παραχκεί το ειςιτιριο ςτθν μορφι που κα
απαιτθκεί.
3. Εγκατάςταςθ λογιςμικοφ - Ραραμετροποίθςθ και αρχικοποίθςθ λογιςμικοφ –
Οριςμόσ τιμϊν, χϊρων, εκπτϊςεων, μελϊν, ςθμείων πϊλθςθσ και άλλων
ςτοιχείων που απαιτοφνται.
4. Εκπαίδευςθ χρθςτϊν – Κα γίνει εκπαίδευςθ όλων των ομάδων χρθςτϊν. Κα
προτιμθκεί θ μζκοδοσ On-field training δθλαδι θ εκπαίδευςθ κατά τθν χριςθ
επιλζγοντασ τθν φάςθ αρχικοποίθςθσ του ςυςτιματοσ και πιλοτικισ
λειτουργίασ για τον ςκοπό αυτό

Ραραδοτζα:
Υπθρεςία διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων

Φάςθ Νο

9

Τίτλοσ

Εκπαίδευςθ

Μινασ Ζναρξθσ

16

Μινασ Λιξθσ

16

Στόχοι: Εκπαίδευςθ των υπαλλιλων των φορζων ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ: Τον τελευταίο μινα τθσ υλοποίθςθσ του ζργου κα
πραγματοποιθκεί εκπαίδευςθ των υπαλλιλων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ που κα
αναπτυχκοφν.
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Ραραδοτζα:
Εκπαίδευςθ υπαλλιλων

Φάςθ Νο

10

Τίτλοσ

Δράςεισ
δθμοςιότθτασ

Μινασ Ζναρξθσ

16

Μινασ Λιξθσ

16

Στόχοι: Ρροβολι και ανάδειξθ των αποτελεςμάτων του ζργου

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ: Κα υλοποιθκοφν δράςεισ που κα ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν
ενθμζρωςθ για τθν υλοποίθςθ και τα αποτελζςματα του ζργου.

Ραραδοτζα:
Διοργάνωςθ μίασ θμερίδασ
Αναφορζσ ςε τοπικζσ ιςτοςελίδεσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ
Δθμιουργία ζντυπου πλθροφοριακοφ υλικοφ (1000 φυλλάδια, 1 ενθμερωτικό
πόςτερ)

Φάςθ Νο

11

Τίτλοσ

Δοκιμαςτικι
λειτουργία

Μινασ Ζναρξθσ

16

Μινασ Λιξθσ

16

Στόχοι: Ριλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ πικανϊν
ςφαλμάτων
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ: Θ πιλοτικι λειτουργία του ζργου κα πραγματοποιθκεί τον
τελευταίο μινα τθσ υλοποίθςθσ

Ραραδοτζα:
Δοκιμαςτικι λειτουργία
Αναφορά λειτουργίασ ςυςτιματοσ

Πίνακασ 8 Περιγραφή Φάςεων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ζργου
Ψάςεισ

Μινεσ υλοποίθςθσ
1

2 3 4 5 6 7 8 9 1 1
0 1

1
2

1 1 1 1
3 4 5 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

A 3.14 Ρίνακασ Ραραδοτζων
Α/Α
Ραραδοτζου
1

Τίτλοσ Ραραδοτζου
Μελζτθ Εφαρμογισ
Ζνα Server με οκόνθ

Τφποσ
Ραραδοτζου2
Μ

Μινασ
Ραράδοςθσ3
Μ1

Υ

Μ1

Υ

Μ1

Υ

Μ1

Υ

Μ1

Υ

Μ11

2
Ζνα UPS
3

4

dSLR φωτογραφικι μθχανι
με επαγγελματικό φλασ και
τρίποδο

τριςδιάςτατοσ scanner
5
6

7

8
9

10

Ϊθφιακι απεικόνιςθ
διςδιάςτατων αντικειμζνων
Τριςδιάςτατθ ςάρωςθ
αντικειμζνων

Ϊθφιακι τεκμθρίωςθ
αντικειμζνων
Ραραγωγι μεταδεδομζνων
Ζλεγχοσ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν
διαλειτουργικότθτασ και
ανοιχτϊν δεδομζνων:
Αρχικό ςτάδιο - όχι
μικρότερο του 5%
αντιπροςωπευτικϊν πόρων
προσ ζλεγχο

2

Μ11
Υ

Υ

Μ11

Υ

Μ11

ΑΛ

Μ11

Τφποσ Ραραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλιςμόσ), Υ (Υπθρεςία), Σ
(Σφςτθμα), ΑΛ (Άλλο)
3
Μινασ Ραράδοςθσ Ραραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2,...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ)
του Ζργου
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

11

12

13

14

15

Ενδιάμεςο ςτάδιο – 40%
αντιπροςωπευτικϊν πόρων
προσ ζλεγχο

Τελικό ςτάδιο – 100%
αντιπροςωπευτικϊν πόρων
προσ ζλεγχο
Μεταφόρτωςθ
μεταδεδομζνων και
αντιγράφων αςφαλείασ του
ψθφιακοφ περιεχομζνου
ςτθν υποδομι των Βαςικϊν
Υπθρεςιϊν που προςφζρει
το ΕΚΤ.
Δθμιουργία Διαδικτυακισ
πφλθσ

Σφςτθμα διαχείριςθσ
πολιτιςτικοφ περιεχομζνου
Ανάπτυξθ Web 2
υπθρεςιϊν

16

17

18

19
20
21

ΑΛ

Μ11

ΑΛ

Μ11

ΑΛ

Μ12

Λ

Μ12

Σ

Μ12
Μ12

Λ

Ραραγωγι πλθροφοριακοφ
υλικοφ Μακθςιακισ
πλατφόρμασ
Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν
και ψυχαγωγικϊν
υπθρεςιϊν

Δθμιουργία διαδραςτικϊν
παιχνιδιϊν

Διαδραςτικόσ χάρτθσ
Συλλογι και ανάπτυξθ
γεωγραφικϊν και
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Υ

Μ13
Μ13

ΑΛ

Μ13
ΑΛ
ΑΛ

Μ15

ΑΛ

Μ15

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

πολιτιςτικϊν δεδομζνων

22

Υπθρεςία διαχείριςθσ
κρατιςεων και ζκδοςθσ
ειςιτθρίων

Μ15
Σ

Εκπαίδευςθ υπαλλιλων
23
24

25

26

Διοργάνωςθ μίασ θμερίδασ
Αναφορζσ ςε τοπικζσ
ιςτοςελίδεσ και μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ

Δθμιουργία ζντυπου
πλθροφοριακοφ υλικοφ:
1000 φυλλάδια, 1
ενθμερωτικό πόςτερ
Δοκιμαςτικι λειτουργία

27

28

Μ16
Υ
Υ

Μ16
Μ16

Υ

Μ16
Υ

Μ16
Υ

Αναφορά λειτουργίασ
ςυςτιματοσ

Μ16
ΑΝ

Πίνακασ 9: Πίνακασ Παραδοτζων Ζργου

A 3.15 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου υπάρχουν κάποια ςθμαντικά ορόςθμα που οριοκετοφν τισ
φάςεισ υλοποίθςθσ και τθν πορεία του ζργου. Αναλυτικά παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα.

Α/Α
1

Τίτλοσ Οροςιμου
Ρρομικεια εξοπλιςμοφ

Μινασ
Επίτευξθσ
1
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Μζκοδοσ μζτρθςθσ
τθσ επίτευξθσ
Ραραδοτζοσ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου
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διαδικτυακισ πφλθσ
Τιρθςθ
των
προδιαγραφϊν
εκπαίδευςθσ
του
προςωπικοφ
Ενζργειεσ που κα
πραγματοποιθκοφν

Πίνακασ 10: Πίνακασ Οροςήμων Ζργου

Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν
A 4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν κατάρτιςθ του προςωπικοφ που κα υποδειχκεί από το
Ψορζα ςτθ χριςθ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ ςε
μορφι ςεμιναρίων και εν ϊρα εργαςίασ (on the job training). Στόχοσ του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ είναι θ εξοικείωςθ των χρθςτϊν με το ςφςτθμα τόςο ςτθν ορκι αξιοποίθςθ του, όςο
και ςτθν κατά το δυνατό καλφτερθ ενθμζρωςθ και ςυντιρθςι του.
Το πρόγραμμα κα διαμορφωκεί οριςτικά από τον ανάδοχο και κα εγκρικεί από το Ψορζα κατά τθν
εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του ζργου.
Αρμοδιότθτα του Αναδόχου που κα υλοποιιςει το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ αποτελεί:
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-

Ο κακοριςμόσ των προγραμμάτων βαςικισ κατάρτιςθσ που κα προβλεφκοφν ςτο
πλαίςιο του ζργου, ςε ςυςχζτιςθ με το γνωςτικό υπόβακρο και το ρόλο των διαφόρων
κατθγοριϊν χρθςτϊν. Απαιτείται να υπάρχουν τουλάχιςτον δφο κατθγορίεσ χρθςτϊν,
οι διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ και οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ.

-

Θ ςφνταξθ του περιεχομζνου των προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο.

-

Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που πρόκειται να
χρθςιμοποιθκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

-

Θ διενζργεια των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να περιγράψει αναλυτικά ςτθν Ρροςφορά του το Ρλάνο τθσ
Εκπαίδευςθσ, τα κζματα που κα καλφψει, το προφίλ τθσ ομάδασ εκπαιδευόμενων ςτθν οποία
απευκφνεται και τισ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά εκπαιδευτικι ενότθτα και κατθγορία εκπαιδευομζνου.
Οι ςυνολικζσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 50. Θ ομάδα των διαχειριςτϊν κα
αποτελείται από τουλάχιςτον δφο εκπαιδευμζνουσ και θ ομάδα των χρθςτϊν από τουλάχιςτον 15.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει το προςωπικό που κα υποδείξει ο Ψορζασ και ςε ομάδεσ
όχι μεγαλφτερεσ των 10 ατόμων ενϊ θ εκπαιδευτικι θμζρα δε κα υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ. Θ
εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί ςτον χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςχεδιάςει, να αναπτφξει και να παραδϊςει εκπαιδευτικό υλικό και
εγχειρίδια χριςθσ που κα καλφπτουν πλιρωσ τα αντικείμενα τθσ εκπαίδευςθσ. Θ εκπαίδευςθ
αφορά ςτθ χριςθ και διαχείριςθ του ςυςτιματοσ ςτο ςφνολο των λειτουργιϊν του.
A 4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ο ανάδοχοσ καλείται να προτείνει δράςεισ, οι
οποίεσ κα ευαιςκθτοποιιςουν εξωτερικοφσ παράγοντεσ (τουριςτικοφσ φορείσ, εκπαιδευτικοφσ
φορείσ, ερευνθτζσ, πολίτεσ κ.α.), οι οποίοι με τθ ςυνδρομι τουσ κα εμπλουτίςουν και κυρίωσ
κα διαδϊςουν τα αποτελζςματα του ζργου.
Θ διοργάνωςθ μιασ ενθμερωτικισ θμερίδασ για τθ γνωςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων του
ζργου και των νζων υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςτουσ πολίτεσ. Στθν θμερίδα κα
προςκλθκοφν τοπικοί φορείσ και μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ.
Δθμιουργία ζντυπου υλικοφ με πλθροφορίεσ για τισ νζεσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν.
Κα τυπωκοφν 1000 φυλλάδια με τισ νζεσ υπθρεςίεσ που κα προςφζρονται μετά τθν
υλοποίθςθ του ζργου και ενθμερωτικό πόςτερ το οποίο κα αναρτθκεί ςτον χϊρο του
μουςείου
Αναφορζσ ςε τοπικζσ ιςτοςελίδεσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ
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A 4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ
Θ δοκιμαςτικι παραγωγικι περίοδοσ του ζργου κα διαρκζςει ζνα μινα, τον τελευταίο μινα
υλοποίθςθσ του ζργου. Στο διάςτθμα αυτό ο ανάδοχοσ κα επιβλζπει τισ λειτουργίεσ του
ςυςτιματοσ, κα λφνει πικανά προβλιματα και κα παρζχει υπθρεςίεσ help desk ςτουσ υπαλλιλουσ
τθσ Ανακζτουςασ αρχισ. Βάςει τθσ αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ,
ο ανάδοχοσ κα προχωριςει ςε όποιεσ αλλαγζσ είναι απαραίτθτεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των
θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν.
Θ υποςτιριξθ κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει:
Επίλυςθ προβλθμάτων των εφαρμογϊν,
Συλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ,
Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν,
Υποςτιριξθ ςτο χειριςμό και λειτουργία των εφαρμογϊν,
Ειδικότερα ανάμεςα ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ είναι
να ελεγχκοφν διεξοδικά:
Οι παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ λογιςμικοφ που ζγιναν,
Οι ρυκμίςεισ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν,
Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ,
Οι τελικζσ ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ και του λογιςμικοφ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine
tuning).
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ κα γίνει και θ οριςτικι
παραλαβι του ζργου.

A 4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Θ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ (δωρεάν ςυντιρθςθ) ορίηεται ςτο ζνα ζτοσ. Για τθν καλι
λειτουργία του Ζργου, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ, θ αξία τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε
ποςοςτό 2,5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ.
Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του
Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.
Ραράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και
εφαρμογϊν.
Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των
εγχειριδίων του λογιςμικοφ
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διενεργεί προλθπτικι ςυντιρθςθ των εφαρμογϊν, θ οποία
πρζπει να είναι πζραν του ωραρίου κανονικισ λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Υπθρεςία Help Desk για όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

A 4.5 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν
Για τθν κατανόθςθ των εννοιϊν που χρθςιμοποιοφνται παρακάτω ορίηουμε τισ παρακάτω
οντότθτεσ :
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΩΕΣ ΚΑΛΥΨΘΣ (ΚΩΚ): ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από 08:00 ζωσ και 17:00
κάκε εργάςιμθσ θμζρασ.
ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΩΕΣ ΚΑΛΥΨΘΣ (ΕΩΚ): ορίηεται το χρονικό διάςτθμα εκτόσ των ΚΫΚ, δθλαδι το
χρονικό διάςτθμα από 00:00 ζωσ 08:00 και 17:00 ζωσ 24:00 για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ ςυν τισ
αργίεσ.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑ (Δ): Θ Διακεςιμότθτα κάκε φορά, και ανεξάρτθτα ςε τι αναφζρεται (ΚΫΚ
ι ΕΫΚ), μετρθμζνθ ςε μθνιαία βάςθ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ τθσ απαιτοφμενθσ
διακεςιμότθτασ. Θ διακεςιμότθτα ςε μθνιαία βάςθ κα υπολογίηεται με βάςθ τον ακόλουκο τφπο:
(Ϋ x Μ) -ΩB
Δ = ------------------------- * 100 %
ΫxΜ
Ππου:
Δ: Διακεςιμότθτα (ποςοςτό %)
Μ: Μζρεσ μινα (30)
Ω: άρεσ θμζρασ (24)
ΧB: Ο χρόνοσ βλάβθσ όπωσ ορίηεται παρακάτω.
Με τθν παραπάνω διαδικαςία υπολογίηεται το ποςοςτό «διακεςιμότθτασ» και κα
εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ όπου γίνεται αναφορά ςτθ διακεςιμότθτα ενόσ ςυςτιματοσ ι
μιασ υπθρεςίασ.
Θ απόκριςθ του ςυςτιματοσ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τρία δευτερόλεπτα (≤ 3 sec) για
τισ λειτουργίεσ και ενζργειεσ των χρθςτϊν που υλοποιεί το ςφςτθμα, ακόμα και ςε περιπτϊςεισ
μζγιςτθσ επιβάρυνςθσ. Ϋσ μζγιςτθ επιβάρυνςθ κεωρείται θ περίπτωςθ όπου τα 2/3 του ςυνόλου
των (ςυνδεδεμζνων) χρθςτϊν που υποςτθρίηονται, ηθτοφν ταυτόχρονα μια από τισ προςφερόμενεσ
λειτουργίεσ. Στθν μζτρθςθ τθσ απόκριςθσ του ςυςτιματοσ ΔΕΝ περιλαμβάνονται κακυςτεριςεισ
λόγω δικτφου ι/ και τθλεπικοινωνιακοφ φορζα αρκεί αυτό να μπορεί να τεκμθριωκεί ποςοτικά.
Υπογραμμίηεται ότι χρόνοσ απόκριςθσ μεγαλφτεροσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ κεωρείται
ωσ ΜΘ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ του ςυςτιματοσ
Για τισ ΚΫΚ, το απαιτοφμενο ποςοςτό διακεςιμότθτασ ορίηεται ςε μθνιαία βάςθ για τισ
εφαρμογζσ του ζργου ςε ≥97%.
Για τισ ΕΫΚ, το απαιτοφμενο ποςοςτό διακεςιμότθτασ ορίηεται ςε μθνιαία βάςθ, για τισ
εφαρμογζσ του ζργου ςε ≥95%.
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Ϋσ Βλάβθ κεωρείται θ αδυναμία λειτουργίασ τμιματοσ λογιςμικοφ ι εφαρμογισ. Οι
βλάβεσ καταγράφονται από τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ και του SLA, τουσ
χριςτεσ μζςω του Help Desk ι κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο και τον Ψορζα Λειτουργίασ.
Ϋσ Χρόνοσ Βλάβθσ είναι το χρονικό διάςτθμα από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι τθ
αποκατάςταςι τθσ από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ του Αναδόχου για
αναγγελία τθσ βλάβθσ εντόσ των προβλεπόμενων ωρϊν, οι επιπλζον ϊρεσ κακυςτζρθςθσ
ςυνυπολογίηονται ςτον χρόνο αποκατάςταςθσ. Εάν το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ είναι μεγαλφτερο του προβλεπομζνου, οι ϊρεσ κακυςτζρθςθσ τθσ
αποκατάςταςθσ υπολογίηονται ςτο χρόνο εκτόσ λειτουργίασ. Θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι
δυςλειτουργίασ κα πρζπει να πραγματοποιείται μζςα ςτουσ προβλεπόμενουσ χρόνουσ.
Χρόνοσ απόκριςθσ βλάβθσ. Θ ανταπόκριςθ (παρουςία) του Αναδόχου ςε περίπτωςθ
βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ.

Α5. Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου
A 5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά ολοκλθρωμζνθ
μεκοδολογικι προςζγγιςθ που κα ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ του ζργου, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τόςο όςον αφορά το περιεχόμενο του ζργου όςο και
το απαιτοφμενο χρονοδιάγραμμα παροχισ υπθρεςιϊν & παράδοςθσ προϊόντων.
Θ μεκοδολογία που προτείνει ο Ανάδοχοσ πρζπει να βαςίηεται ςε διεκνϊσ αποδεκτζσ πρακτικζσ,
μεκόδουσ και πρότυπα, τα οποία μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ &
παρακολοφκθςθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του τθ ςτρατθγικι
που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο, τθν προςζγγιςθ που κα ακολουκιςει ςε όλα τα
ςτάδια του ζργου (π.χ. τεχνικζσ, εργαλεία, ςυνεργαςίεσ, κλπ.), τισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ
τεχνογνωςίασ, τον τρόπο ςυνεργαςίασ με το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ ενδεχόμενεσ
επαφζσ και ςυνεργαςίεσ που πρόκειται να κάνει με άλλουσ εξωτερικοφσ φορείσ, τον τρόπο
πρόςβαςθσ ςε ςχετικζσ με το ζργο ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν και ζργων, κλπ.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν πειςτικότθτα τθσ μεκοδολογίασ ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ και
τθν ικανότθτα του Αναδόχου να εκτελζςει επιτυχϊσ το ζργο ςτον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. Θ
περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ κα ακολουκιςει το παρακάτω πλαίςιο:
Αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ο προςφζρων ςκοπεφει να προςεγγίςει
το ζργο. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν κατανόθςθ των απαιτιςεων του
ζργου, όπωσ αναλυτικά προδιαγράφονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ, και ο προςφζρων
υποχρεωτικά να τοποκετθκεί ςτο ςφνολο αυτϊν.
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Ρροτεινόμενθ μεκοδολογία και ςχετικζσ διαδικαςίεσ αυτισ για τθν υλοποίθςθ του
ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει επαρκϊσ τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία
ςε ότι αφορά τισ διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν, ανάλυςθσ απαιτιςεων, ςχεδιαςμοφ
και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν, παροχισ υπθρεςιϊν, κλπ, και τα εργαλεία που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν αυτϊν.
Κατάλλθλθ περιγραφι και ανάλυςθ κάκε φάςθσ του ζργου ςε επιμζρουσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ του ζργου.
Ρροςδιοριςμόσ και αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων του ζργου όπωσ αυτά
προκφπτουν από τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ και τθν
προτεινόμενθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ του υποψιφιου Αναδόχου.
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου όπου κα απεικονίηονται οι φάςεισ
υλοποίθςθσ, οι δραςτθριότθτεσ, τα κυριότερα ορόςθμα και τα παραδοτζα του ζργου.

A 5.2 Σχιμα (Οργάνωςθ) Διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του Ζργου

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει τθν κφρια ευκφνθ επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ πορείασ ανάπτυξθσ και
υλοποίθςθσ του Ζργου, ενϊ τθν κφρια ευκφνθ υλοποίθςθσ του Ζργου κα τθν ζχει ο Ανάδοχοσ.
Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα διαςφαλίςει τθν πρόςβαςθ του Αναδόχου ςε υφιςτάμενα
Ρλθροφοριακά Συςτιματα όπου αυτό απαιτθκεί από τον Ανάδοχο και κα παρζχει όλεσ τισ
αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθν διαςφνδεςθ αυτι.
Ειδικότερα, θ Ομάδα Ζργου κα πρζπει να απαρτίηεται από ικανό αρικμό ςτελεχϊν, κατάλλθλων για
τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο τεφχοσ Β τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Θ ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κα πρζπει να ζχει τθν παρακάτω δομι:
-

Υπεφκυνοσ Ζργου του Αναδόχου, ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ των εργαςιϊν του
Αναδόχου, τθ διοίκθςθ, τθν πρόοδο και το ςυντονιςμό όλων των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου, κα
είναι υπεφκυνοσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου και των επιμζρουσ παραδοτζων,
κακϊσ και τθν τιρθςθ όλων των προδιαγραφϊν πλθρότθτασ που κζτει θ Ανακζτουςα Αρχι.

-

Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου, με αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ/ υπευκυνότθτεσ του
Υπεφκυνου ζργου.

-

Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, τα οποία κα αναλάβουν τθν υλοποίθςθ/ εκτζλεςθ των επιμζρουσ
εργαςιϊν και τθν παροχι των προβλεπόμενων υπθρεςιϊν.

Στθν ανακζτουςα Αρχι κα ςυςτακοφν Ομάδεσ Ζργου που κα αποτελοφνται από κακ’ φλθ αρμόδια
ςτελζχθ του Οργανιςμοφ και κα ςυνεργάηονται ςτενά με τον Ανάδοχο ςε κάκε φάςθ υλοποίθςθσ,
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παρζχοντασ ςτον Ανάδοχο απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ (input), όπωσ
επίςθσ και ανάδραςθ (feedback) ςτα επιμζρουσ παραδοτζα του ζργου.

A 5.3 Ειδικζσ προβλζψεισ (ρυκμίςεισ) για τθ διαςφάλιςθ τθσ Ροιότθτασ των υπθρεςιϊν του
ςυγκεκριμζνου ζργου
Το Ζργο πρζπει να περιλαμβάνει και ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο ελζγχου ποιότθτασ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των αποτελεςμάτων του. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει τθ
Μεκοδολογία, το Σχιμα Διοίκθςθσ Ζργου και γενικά όλεσ τισ ενζργειεσ και τα μζτρα που κα
λαμβάνει κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ άρτια και
ζγκαιρθ υλοποίθςι του. Οι διαδικαςίεσ και μθχανιςμοί που κα περιγράφονται αναλυτικά κα
πρζπει να αποτελοφν ζνα πρότυπο και ολοκλθρωμζνο ςφνολο, προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαιτερότθτεσ
που κζτουν οι οργανωτικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του Ζργου. Με βάςθ τα παραπάνω, κα
πρζπει κατ' ελάχιςτο να αναφζρονται ςτθν προςφορά του Αναδόχου:
Οργανωτικό ςχιμα / δομι διοίκθςθσ Ζργου
Σχζδιο Επικοινωνίασ
Αναλυτικό Ωρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ του Ζργου
Διαχείριςθ κεμάτων
Διαχείριςθ Κινδφνων
Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ
Διαχείριςθ Αρχείων
Διαχείριςθ Αλλαγϊν
Διοικθτικι Ρλθροφόρθςθ

A 5.4 Ειδικζσ προβλζψεισ για τθ Διαχείριςθ Κινδφνων Υλοποίθςθσ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του αναλυτικό
πρόγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου με λεπτομερζσ χρονοδιάγραμμα, τισ κφριεσ φάςεισ υλοποίθςθσ,
περιγραφζσ εργαςιϊν και παραδοτζων, αναλυτικζσ χρονικζσ περιόδουσ υλοποίθςθσ, κακϊσ και τα
κφρια ορόςθμα του Ζργου. Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
ςυνοπτικι Αναφορά Ρροόδου (progress report) ςχετικά με τισ δράςεισ του και τισ διαδικαςίεσ
εκτζλεςθσ του ζργου, ςε τριμθνιαία βάςθ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται:
- θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου

- θ ορκι και ςυμβατι με τισ προδιαγραφζσ, εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του
αναδόχου
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Ο Ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να δρομολογιςει τισ κατάλλθλεσ
δράςεισ για τθν Αςφάλεια του ΡΣ, κακϊσ και για τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία
προςωπικϊν δεδομζνων. Επίςθσ, κα πρζπει να ςυνδυάςει και να ολοκλθρϊςει τισ δράςεισ αυτζσ
με τισ άλλεσ ενζργειεσ που προβλζπονται από το ζργο.
Ειδικότερα, κα πρζπει να φροντίςει για τθν προςταςία τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ ακεραιότθτασ
των πλθροφοριϊν. Εάν υπάρχουν μζτρα αςφαλείασ με μικτό χαρακτιρα (οργανωτικό-τεχνικά,
διοικθτικό-τεχνικά), τότε ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να ςυνεργαςκεί με τα αρμόδια ςτελζχθ
του Ψορζα για τθν υλοποίθςθ του τεχνικοφ τουσ μζρουσ.
Οι τακτικζσ ςυναντιςεισ του αναδόχου με τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν πρόοδο του ζργου κα
διεξάγονται ςε τριμθνιαία βάςθ ι όποτε εκτάκτωσ χρειαςτεί (ιδιαίτερα αν μεςολαβεί ολοκλιρωςθ
φάςθσ και υποβολι παραδοτζου). Ο Υπεφκυνοσ ζργου του αναδόχου κα παρουςιάηει ςε κάκε
ςυνάντθςθ τθν αναφορά προόδου του ζργου, ςτθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται τυχόν
ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου. Εκτόσ από τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ, θ
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ςυγκαλζςει ζκτακτεσ ςυναντιςεισ εάν κρικεί απαραίτθτο.

A 5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και
Ζργου
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδίδει τα επιμζρουσ παραδοτζα του ζργου ςφμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα παραδόςεων τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογράψει με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ
παράδοςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο και θ παραλαβι του ζργου από τθν Ανακζτουςα Αρχι,
γίνονται υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που κα οριςκοφν ςτθ ςφμβαςθ. Σε κάκε περίπτωςθ
και ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ εξζλιξθσ του ζργου, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊνει μθ
ςυμμορφϊςεισ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ τικζμενεσ προδιαγραφζσ, κα ενθμερϊνει
εγγράφωσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να προβεί ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ και να
αναφζρει αυτζσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ των
ςχετικϊν ευρθμάτων.
Θ διαδικαςία παραλαβισ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλου από τθν
Ανακζτουςα Αρχι. Το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εξελίςςεται θ παραλαβι κάκε ςταδίου δεν
επθρεάηει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου και τισ χρονικζσ δεςμεφςεισ
ολοκλιρωςθσ επόμενων ςταδίων. Θ διαδικαςία παραλαβισ κάκε ςταδίου δε δφναται να
πραγματοποιθκεί, εάν δεν ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ οι παραλαβζσ προθγοφμενων ςταδίων.

Οριςτικι Ραραλαβι
Θ Οριςτικι Ραραλαβι του ςυνόλου του ζργου πραγματοποιείται μζςα ςε ζνα μινα μετά τθν
επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου
Οριςτικισ Ραραλαβισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Τα πρακτικά οριςτικισ παραλαβισ, ποιοτικισ και
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ποςοτικισ, κα αναφζρουν ρθτά αφενόσ τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, το εμπρόκεςμο τθσ
παράδοςθσ και γενικά τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί.
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο
«Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων»
Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ.
ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ

Ρροχπολογιςμόσ: 284.552,85 (χωρίσ ΦΡΑ)
Ρροχπολογιςμόσ: 350.000,00 (με ΦΡΑ)
Διάρκεια

16

μινεσ

Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ
με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά

Θμερομθνίεσ
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
Αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων
Εκδόςεων τθσ Ε.Ε:
Δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ Δθμοςίων Συμβάςεων :
Αποςτολισ και δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο

17/07/2013
27/05/2013
31/05/2013
28/05/2013 και 31/05/2013

Κωδικόσ ΟΡΣ: 372868
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ΜΕΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β1. Γενικζσ Ρλθροφορίεσ
Ραρακάτω παρουςιάηονται γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Διαγωνιςμό.

Β1.1

Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ

Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι Αναδόχου για το Ζργο, όπωσ αυτό
περιγράφεται ςτο Αϋ Μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Ο Διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδότθςισ του από το
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ϊθφιακι Σφγκλιςθ» που ζχει ενταχκεί ςτο Εκνικό
Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) με τθν Απόφαςθ CCI 2007 GR 16 1 PO 002/2610-2007 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, και υλοποιείται από τθν ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ.
ΑΚΛ.

ΚΕ’ ΕΨΟΕΛΑ ΡΟΪΣΤΟΛΚΫΝ ΚΑΛ ΚΛΑΣΛΚΫΝ ΑΩΑΛΟΤΘΤΫΝ» ωσ Δικαιοφχοσ

τθσ πράξθσ με κωδικό ΟΡΣ: 372868.
Γίνονται δεκτζσ Ρροςφορζσ για το ςφνολο των απαιτιςεων. Δεν γίνονται δεκτζσ και
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Ρροςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του
Ζργου.

Β1.2

Ρροχπολογιςμόσ Ζργου

Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΪΘΨΛΑΚΘ
ΣΥΓΚΛΛΣΘ», του ΕΣΡΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
(κοινοτικι ςυνδρομι) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ (εκνικι ςυμμετοχι).
Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου (κοινοτικι ςυνδρομι και εκνικι ςυμμετοχι), κα
βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, και
ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΣΑΕ)
2012ΣΕ01480032.
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Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου, ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων πενιντα
χιλιάδων Ευρϊ και μθδζν Λεπτϊν, € 350.000,00 (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ :
€ 284.552,85 - ΨΡΑ (23 %): € 65.447,15).
Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ
ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ. ΑΚΛ. Κ Ε ϋ ΕΡΚΑ
Διεφκυνςθ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ. ΑΚΛ.
ΚΕϋ ΕΡΚΑ, ΣΤΟΑ ΒΑΔΛΝΟΓΛΑΝΝΘ 4 οσ ΟΟΨΟΣ, 73134, Ωανιά
-

Τθλζφωνο: 0030 28210-44418

-

Fax: 0030 2821094487

-

E-mail: keepka@culture.gr

-

Ρλθροφορίεσ: Α) κα. Ελζνθ Ραπαδοποφλου (epapadopoulou@culture.gr)
Β) κα. Κατερίνα Τηανακάκθ (atzanakaki@culture.gr)
τθλ. 2821044418

Β1.3

Νομικό και Θεςμικό πλαίςιο Διαγωνιςμοφ

Ο Διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο
τθσ Απόφαςθσ Διενζργειάσ του.
-

Ο Διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται παρακάτω:
του Ρ.Δ. 60/2007 περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν»,
όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν
Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005

- του Ρ.Δ. 118/07, «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» ςυμπλθρωματικά
προσ τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.60/2007 με αναλογικι εφαρμογι, όπου ςτθν
παροφςα γίνεται ρθτι αναφορά ςε άρκρα του,
-

του Ρ.Δ. 261/1997 «Για τθ διαφάνεια ςτθν διαφθμιςτικι προβολι του
Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα από τα ζντυπα και τα
θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
ςιμερα.
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-

Του Ν.3028/28-6-2002 (ΨΕΚ Α153) για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων
και εν γζνει τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ.

-

τθσ ΟΔΘΓΛΑΣ 2004/18/ΕΚ

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν
ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ
τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ
Σεπτεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ ΩΩ τθσ
Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου περί

δθμοςίων ςυμβάςεων και τον

Κανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ
των οδθγιϊν 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια Εφαρμογισ τουσ κατά
τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων).
-

του Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων
ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τθν από 5.12.2012 Ρράξθ
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΨΕΚ Α’ 237) οι διατάξειρ τηρ οποίαρ έσοςν
κςπωθεί με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-1-2013).

- του

Ν. 3614/2007

«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν

παρεμβάςεων για τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2007-2013», όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και
ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν του Εκνικοφ
πλαιςίου αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ /Α/53),
με τισ διατάξεισ του άρκρου 242 Ν. 4072/2012 «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ-Νζα εταιρικι μορφι-Σιματα-Μεςίτεσ Ακινιτων» (ΨΕΚ
/Α/86) και τθν από 5.12.2012 Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΨΕΚ Α’
237 οι διατάξειρ τηρ οποίαρ έσοςν κςπωθεί με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18/Α/25-1-2013).
- του Ν. 3783/2009 «Ταυτοποίθςθ των κατόχων και χρθςτϊν εξοπλιςμοφ και
υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ και άλλεσ διατάξεισ»
- του Ν. 3917/2011 «Διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται ι υποβάλλονται
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ςε επεξεργαςία ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι διακζςιμων ςτο κοινό
υπθρεςιϊν

θλεκτρονικϊν

επικοινωνιϊν

ι

δθμόςιων

δικτφων

επικοινωνιϊν, χριςθ ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ με τθ λιψθ ι καταγραφι
ιχου ι εικόνασ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ και ςυναφείσ διατάξεισ»
- του Ν. 2472/1997 «Ρροςταςία του ατόµου από τθν επεξεργαςία
δεδοµζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» και ιδιαίτερα οι ρυκμίςεισ των
άρκρων 4, 10 και 11,
- του Ν. 3471/2006 «Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ
ιδιωτικισ

ηωισ

ςτον

τομζα

των

θλεκτρονικϊν

επικοινωνιϊν και

τροποποίθςθ του Ν. 2472/1997»
- του Ν. 3548/2007 (ΨΕΚ 68/Α/20.3.2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των
φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ
διατάξεισ» ςε ςυνδυαςμό με τθν ΥΑ 18130/2007 (ΨΕΚ 1226/Β/2007) του
Υπουργοφ

Επικρατείασ,

εβδομαδιαίων

με

νομαρχιακϊν

κζμα

κακοριςμόσ

εφθμερίδων

θμεριςιων

(πρϊθν

και

επαρχιακϊν),

θμεριςιων και εβδομαδιαίων τοπικϊν εφθμερίδων (πρϊθν επαρχιακϊν
εντόσ των νομϊν Αττικισκαι Κεςςαλονίκθσ) που ζχουν τθ δυνατότθτα
καταχϊριςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του δθμοςίου»
-

τισ διατάξεισ του άρκρου 82, παρ. 1 του Ν. 2362/95 (ΨΕΚ 1247/Α'/95)
«Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ
διατάξεισ»

Ν.1892/90, άρκρο 88 (υποχρεϊςεισ αναδόχων ζργων

πλθροφορικισ),Κανονιςμόσ ΕΚ 1159/2000,
-

τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν. 4024/11 (ΨΕΚ Α/226) «Συντάξεισ
δθμοςίου, ενιαίο μιςκολόγιο- βακμολόγιο, εργας. Εφεδρεία κλαδικζσ
ςυμβάςεισ» ςε ςυνδυαςμό με

τισ διατάξεισ

τθσ ΥΑ ΔΛΣ//2011 (ΥΑ

ΔΛΣΚΡΟ/Ψ.18/οικ. 21508 ΨΕΚ Β/2540-2011) «Διενζργεια διαδικαςίασ
κλθρϊςεωσ για μζλθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για δθμόςιουσ
διαγωνιςμοφσ κλπ (556915)
-

τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΨΕΚ Α/112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με
τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν
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διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ»
-

τισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 (ΨΕΚ 45/τ.Α’/09.03.1999) «Κφρωςθ κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.

-

Του από 19-03-2012 «Συμφϊνου αποδοχισ όρων τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ
πράξθσ» που υπογράφθκε από τθν ΚΕϋ ΕΡΚΑ και ςτάλκθκε ςτθν Ειδικι
Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ. «Ϊθφιακι Σφγκλιςθ» του Υπουργείου
Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ,

-

τθν από 9/04/2012 151.734/ΪΣ6464-Α2 (ΑΔΑ Β4Ϋ0Ψ-ΥΨΛ) απόφαςθ του
Ειδικοφ Γραμματζα για ζνταξθ του Ζργου «Ανάπτυξθ ψθφιακϊν
υπθρεςιϊν ανάδειξθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Aρχαιολογικοφ
Mουςείου Ωανίων».

-

τθν με αρ3081/23-5-2013Απόφαςθ του φορζα για τθ διενζργεια του
διαγωνιςμοφ

-

τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 151.450/ΪΣ5291-Β/11-04-2013 απόφαςθ
Σφμφωνθσ Γνϊμθσ τθσ ΕΥΔ ΕΡ «ΪΘΨΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ»

-

τθν Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ (ΨΕΚ Β 540/27.3.2008
αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008), όπωσ τροποποιθκείςα ιςχφει (α’
τροπ/ςθ: ΨΕΚ 1957/Β/9.9.2009 αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΚΥ 2041/09 και β’
τροπ/ςθ: ΨΕΚ 1088/Β/2010 – αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΚΥ 1212/2010

-

Τθν υπ’ αρ. Ρ1/2941/10-09-2009 Απόφαςθ των Υφυπουργϊν Ανάπτυξθσ
«Εξαίρεςθ από τθν ζνταξθ ςτο ΕΡΡ προμικειασ ειδϊν πλθροφορικισ που
εντάςςονται ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα « Ϊθφιακι ςφγκλιςθ» (ΨΕΚ
Β’ 1988/2009), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπϋαρ. Ρ1/3889/28.5.2010
απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ
(ΨΕΚ Β’ 936/2010).
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Β1.4

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ

Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ:
1.

Στθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ςτισ

27/5/2013.
2.

Στο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ

Κυβζρνθςθσ ςτισ 31 /05 /2013.
3.

Στον ελλθνικό τφπο Εφθμερίδεσ «ΝΑΥΤΕΜΡΟΙΚΘ»
(info@naftemporiki.gr)
ii. «ΘΧΩ ΤΩΝ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ»
(info@ihodimoprasion.gr)
iii. «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»
ςτισ 28/05/2013 όπου και δθμοςιεφκθκε ςτισ 31 /05/2013.
Καταχωρικθκε επίςθσ και ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ http://digitallibrary.yppo.gr
ςτισ 24/05 /2013.

Β1.5

Τόποσ και χρόνοσ υποβολισ Ρροςφορϊν

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ Ρροςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τισ 17 /07 /2013 και ϊρα
<11.00> ςτθν ζδρα τθσ ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ. ΑΚΛ. ΚΕ’ ΕΡΚΑ, Στοά Βαρδινογιάννθ
4οσ όροφοσ, 73100 Ωανιά.
Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν
αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ.

Β1.6

Τρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ

Θ διάκεςθ τθσ Διακιρυξθσ γίνεται από τθν Ζδρα τθσ ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ. ΑΚΛ.
ΚΕ’ ΕΡΚΑ, και θ παραλαβι τθσ γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ταχυμεταφορικι
(courier).
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Στθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ Διακιρυξθσ μζςω ταχυμεταφορικισ (courier), θ
Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι
παράδοςι τθσ.
Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό ζντυπο με τα
ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ,
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ
διάκεςθ τθσ πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ Διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ
που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινίςεισ
επ’ αυτισ.
Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο τθσ
Διακιρυξθσ που παραλαμβάνουν από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα
περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν
οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν ζγγραφα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να
ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ του
Διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου
τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ διατίκεται μζςω του Διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ
http://digitallibrary.yppo.gr και ςε θλεκτρονικι μορφι.
Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ μζςω του διαδικτυακοφ τόπου κα πρζπει επίςθσ
κατά τθν παραλαβι τθσ να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό θλεκτρονικό ζντυπο (τθν
αντίςτοιχθ φόρμα δεδομζνων) με τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων (όπωσ
επωνυμία, διεφκυνςθ, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΨΜ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςι τθσ
πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ Διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε
να τουσ αποςτείλει τυχόν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι διευκρινίςεισ επ’ αυτισ. Για
τυχόν ελλείψεισ ςτθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του πιο πάνω εντφπου τθν ευκφνθ
φζρει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ.
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Β1.7

Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολι ι
τθλεομοιοτυπία)

ςυμπλθρωματικζσ

πλθροφορίεσ

ι

διευκρινίςεισ

για

το

περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ μζχρι και τθν 05 /07 /2013 και ϊρα 12:00. Θ
Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ
διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, ςε όλουσ όςουσ
ζχουν παραλάβει τθ Διακιρυξθ, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των Ρροςφορϊν. Οι αιτιςεισ
παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ.
ΑΚΛ.

ΚΕϋ ΕΡΚΑ. Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε

περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και
με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσ τθ διεφκυνςθ: keepka@culture.gr, χωρίσ
όμωσ θ δυνατότθτα αυτι να απαλλάςςει τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ από τθν
υποχρζωςθ να υποβάλουν τα ερωτιματα και γραπτϊσ (με επιςτολι ι
τθλεομοιοτυπία), μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται παραπάνω. Θ Ανακζτουςα
Αρχι δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που κα ζχουν υποβλθκεί μόνο με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του
διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί
ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα και τθ διαδικαςία του
διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά και ςε θλεκτρονικι
μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ http://digitallibrary.yppo.gr

Β2. Δικαίωμα Συμμετοχισ – Δικαιολογθτικά
Β2.1

Δικαίωμα Συμμετοχισ

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ
φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, που:
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είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι
είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Ωϊρο (ΕΟΩ) ι
είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία περί
Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία
κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΨΕΚ Αϋ139) υπό τον όρο ότι θ
ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. – ι
είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι
ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΩ ι του
κράτουσ – μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει
ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ
διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι του ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ
των ανωτζρω χωρϊν,
τα οποία πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτισ παραγράφουσ Β.2.3
Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ.

Β2.2

Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ

Δεν ζχουν Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό:
Πςοι δεν πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ Συμμετοχισ
Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Β.2.3 Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ
Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Β2.6 Ελάχιςτεσ
Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ
Πςοι ζχουν κθρυχκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ ζκπτωτοι από ςφμβαςθ
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα
Πςοι ζχουν τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι
υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ
Ανάπτυξθσ
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Πςοι υποψιφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο
Άρκρο 43.1 του ΡΔ 60/2007, ιτοι υπάρχει εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω
λόγουσ:
α)

ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο

2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
β)

δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ

του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ
κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου
γ)

απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν

προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
δ)

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ

ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ
Λουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
ε)

για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ,

πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ.
Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με
τισ παραπάνω κυρϊςεισ
Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ
Πςα πρόςωπα, μετζχουν αυτόνομα ι ςε Ζνωςθ ι ωσ υπεργολάβοι ςε
περιςςότερα του ενόσ ςχιματα διαγωνιηόμενων.

Β2.3

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν
Ρροςφορά τουσ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά Συμμετοχισ.
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Επίςθσ, κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτο «Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ»,
ςυμπλθρωμζνουσ τουσ παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με τθ νομικι
τουσ μορφι), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ επεξθγιςεισ/οδθγίεσ:
Στθ ςτιλθ «ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ» περιγράφονται τα
αντίςτοιχα

δικαιολογθτικά

που

κα

πρζπει

να

υποβλθκοφν

υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ»,
ςθμαίνει ότι το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί
υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου
Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΛ/ΟΩΛ εάν το αντίςτοιχο
δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί από τον υποψιφιο
Ανάδοχο το αντίςτοιχο κεφάλαιο ι ενότθτα του «Ψακζλου
Δικαιολογθτικϊν

Συμμετοχισ» ςτο οποίο περιλαμβάνεται το

απαιτοφμενο δικαιολογθτικό

Α/Α

1.
2.

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παράγραφο 0 Εγγφθςθ Συμμετοχισ
Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986 ςτισ οποίεσ κα
αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςτισ
οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι :

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΛ

Α:
1.

2.

Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπό
του από τουσ αναφερόμενουσ ςτο άρκρο 43 του
ΡΔ 60/2007.
Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ
εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό, προπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ (ι ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν φυςικϊν
/ νομικϊν προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι
διαδικαςία) και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί
εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ,
εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ,
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, προπτωχευτικισ
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Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

3.

4.

5.

6.
7.

διαδικαςίασ εξυγίανςθσ (ι ςε περίπτωςθ
αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων ςε
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία).
Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
καταβολισ ειςφορϊν ςε οργανιςμοφσ κφριασ και
επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τισ
φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.
Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο
αναγράφοντασ και το ειδικό επάγγελμά του (τα
αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν
ότι είναι εγγεγραμμζνα ςτα Μθτρϊα του οικείου
Επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ
οργανϊςεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ και το
ειδικό επάγγελμα τουσ).
Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ
ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ
εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν
θμερϊν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ τα επιμζρουσ δικαιολογθτικά
Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του
Ν3614/2007.
Εφόςον πρόκειται για ςυνεταιριςμό, ότι ο
Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
O/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του υποψθφίου
αναδόχου (ςθμ.: εφόςον πρόκειται για Ο.Ε. και
Ε.Ε. οι ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ
αυτϊν, εφόςον πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. οι
διαχειριςτζσ αυτισ, εφόςον πρόκειται για Α.Ε., ο
Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ αυτισ, οι
νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ
προςϊπου), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο
δθλϊνει ότι:
-

i. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα
αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 43 του ΡΔ60/2007, ιτοι: Α)
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ,
όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β)
δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται
αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο
άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ
δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου,
Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1
τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Δ)
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το
άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του
Σελίδα 103 από 246

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

-

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Συμβουλίου, τθσ 10θσ Λουνίου 1991, για
τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ
ii. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα
τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ
εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ
δόλιασ χρεοκοπίασ.

Β:
1.

2.

Δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα.
Δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ
διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του
δθμόςιου τομζα.

Γ:
1.

Θ Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβε
γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ
όρουσ τθσ.

2. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για
απόφαςθ του Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι
διακοπισ του διαγωνιςμοφ.

3.

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν απαιτείται να φζρουν
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και πρζπει να
φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερϊν
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν (αρ. 3 παρ. 5 τθσ από 5.12.2012 Ρράξθσ
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου-ΨΕΚ Α’ 237) οι διατάξειρ τηρ
οποίαρ έσοςν κςπωθεί με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-12013).
Τα Νομικά Ρρόςωπα κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά
ςφςταςισ τουσ, και ςυγκεκριμζνα:
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Ρ.Ε:
-

-

ΨΕΚ ςφςταςθσ,
Επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ
καταςτατικοφ με τα ΨΕΚ ςτο οποίο ζχουν
δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ
αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο
κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον
υπάρχει),
ΨΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ ι
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-

-

απόφαςθ των εταίρων περί εκπροςϊπθςθσ του
νομικοφ προςϊπου,
Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο
διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το
καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για
υπογραφι και υποβολι Ρροςφοράσ ςε περίπτωςθ
που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
του φορζα τθν Ρροςφορά και τα λοιπά
απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και
ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο ωσ αντίκλθτοσ,
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ
λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ Ρροςφορϊν.

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
1.
2.

Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι
ςιμερα τροποποιθτικά,
Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα
δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ τθν
ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα,
από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Ρρόςωπο, οφείλει να
κατακζςει:
1.

Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ
του.

Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει
επιπλζον να κατακζςει:
1.

2.

Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα
Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, ανάλογα με τθν
περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό
πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο,
ςυνεταιριςμόσ).
Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει
θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:

ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και
ςτο Διαγωνιςμό

3. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/
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ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Κοινοπραξίασ όπου:
να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία,
να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ
δυνατι ςαφινεια το μζροσ του Ζργου (φυςικό και
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε
Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ
Ρροςφοράσ,
να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το
ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader),
να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ
ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ του Ζργου
να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία
επίςθσ προςκομίηεται) κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ
ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ
τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω
περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ
βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ
Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ
χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο
περιεχόμενο. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον
υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ».

Β2.4

Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ
οφείλει να κατακζςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. Κα πρζπει
να ςυμπεριλάβει ςτο «Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ», ςυμπλθρωμζνουσ
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τουσ παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με τθ νομικι τουσ μορφι),
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ επεξθγιςεισ/οδθγίεσ:
1.

Στθ Στιλθ «ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίςτοιχα
δικαιολογθτικά που κα πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν
Ρροςφορά.

2.

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ», ςθμαίνει
ότι το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από
τον υποψιφιο Ανάδοχο.

3.

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου
Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΛ/ΟΩΛ εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό
υποβάλλεται ι όχι.

4.

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί από τον υποψιφιο Ανάδοχο το
αντίςτοιχο κεφάλαιο ι ενότθτα του «Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ»

ςτο

οποίο

περιλαμβάνεται

το

απαιτοφμενο

δικαιολογθτικό.
Β2.1.1

Α/Α

1.

Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ
ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει
καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ,
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια
χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο
άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΨΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ
Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το
απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
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2.
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ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν

ΝΑΛ

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι

ΝΑΛ

(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν

ΝΑΛ

από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει

ΝΑΛ

εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι

ΝΑΛ

(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
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ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
8.

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του
οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ

ΝΑΛ

εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ
και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
9.

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ

ΝΑΛ

οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο
από αυτόν προςωπικό.
10.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν
Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από
τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι
ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ

ΝΑΛ

ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
11.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ
προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ

ΝΑΛ

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
12.

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ
εκείνον που υποβάλει τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν

ΝΑΛ 4

Κατακφρωςθσ
4

Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ
μζςω Αντιπροςϊπου.
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Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν
καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι
Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο
πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ».

Β2.4.1 Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ
Α/Α

1.

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,
ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από τθν αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει
καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ,
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια

ΝΑΛ

χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο
άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΨΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ
Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το
απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
2.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
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Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει

ΝΑΛ

εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.
Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ

ΝΑΛ

ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο
δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να

ΝΑΛ

ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει

ΝΑΛ

εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
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Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
8.

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του
οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ

ΝΑΛ

εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ
και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
9.

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ
ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ
χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται
ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ

ΝΑΛ

Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό.
10.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν
Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από
τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι
ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ

ΝΑΛ

ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
11.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ
προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά
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Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
12.

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ
εκείνον που υποβάλει τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν

ΝΑΛ 5

Κατακφρωςθσ.

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω
περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ
Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ
Βεβαίωςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ
χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα
υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να
κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».

5

Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ
μζςω Αντιπροςϊπου.
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Β2.4.2 Τα θμεδαπά Νομικά Ρρόςωπα
Α/Α

1.

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να
προκφπτει ότι α) ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ) Ρρόεδροσ και
Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι
κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςτεί
για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ
τουσ δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για

ΝΑΛ

τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ.
1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΨΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
2.

Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων
ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα

ΝΑΛ

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα
(λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ).
3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

Σελίδα 114 από 246

ΝΑΛ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι

ΝΑΛ

(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν

ΝΑΛ

από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει

ΝΑΛ

εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από

ΝΑΛ

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
8.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
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Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
9.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να

ΝΑΛ

ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
10.

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του
οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ

ΝΑΛ

εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ
και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
11.

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου Αναδόχου κα
δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να

ΝΑΛ

καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό.
12.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν
Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από
τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι
ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ

ΝΑΛ

ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
13.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ
προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ

ΝΑΛ

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
14.

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ
εκείνον που υποβάλει τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
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ΝΑΛ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν
καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι
Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο
πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ».

Β2.4.3 Οι ςυνεταιριςμοί
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να
προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ δεν
ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ
τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο από
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ,
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια
χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο
άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΨΕΚ 64/Α’/

ΝΑΛ

16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ
Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το
απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων
ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα

ΝΑΛ

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα
(λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ).
Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ λειτουργεί νόμιμα.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
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ΝΑΛ
ΝΑΛ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι

ΝΑΛ

(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν

ΝΑΛ

από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει

ΝΑΛ

εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από

ΝΑΛ

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ.. Το
Σελίδα 118 από 246

ΝΑΛ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ.. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει

ΝΑΛ

να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του
οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ

ΝΑΛ

εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ
και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου Αναδόχου κα
δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να

ΝΑΛ

καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν
Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από
τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι
ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ

ΝΑΛ

ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ
προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν
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NAI

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ
εκείνον που υποβάλει τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν

ΝΑΛ 6

Κατακφρωςθσ.

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν
καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι
Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο
πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ».

Β2.4.4 Τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

6

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ
μζςω Αντιπροςϊπου που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του.
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
1.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,

ΝΑΛ

ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από τθν αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από το οποίο να
προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ του
νομικοφ αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί για
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του
δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα
αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1
του Ρ.Δ. 60/2007 (ΨΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
2.

Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν

ΝΑΛ

εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων ζχει
υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ
καταςτατικοφ).
3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
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ΝΑΛ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,

ΝΑΛ

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,

ΝΑΛ

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,

ΝΑΛ

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο
δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
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8.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,

ΝΑΛ

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του.. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
9.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,

ΝΑΛ

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ. ι ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
10.

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο

ΝΑΛ

πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του
οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ
εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ
και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
11.

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ
ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ
χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ
τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για
το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
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Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν
Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από
12.

τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι
ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ

ΝΑΛ

ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ
13.

προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν

ΝΑΛ

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον
14.

που υποβάλει τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν

ΝΑΛ

Κατακφρωςθσ.

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω
περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ
βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ
Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ
χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα
υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να
κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».

Β2.4.5 Οι ενϊςεισ-κοινοπραξίεσ
Α/Α

1.

ΡΕΛΓΑΨΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να
κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ,
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό
πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο,
ςυνεταιριςμόσ).
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Β2.5

Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινιςεισ

Υποχρεϊςεισ ςχετικά με υποβολι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ/Κατακφρωςθσ
1. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα.
2. Οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, δεν απαιτείται να
φζρουν κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ και πρζπει να φζρουν θμερομθνία
εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερϊν πριν από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Υποχρεϊςεισ / διευκρινίςεισ ςχετικά με Ζνωςθ/ Κοινοπραξία

1.

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ
ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του
Ζργου ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.

2. Δεν υπάρχει αναγκαιότθτα περιβολισ ιδιαίτερθσ νομικισ μορφισ ςε
περίπτωςθ ζνωςθσ.
3. Θ κοινι Ρροςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι
πράξθ.
4. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ
μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε
εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα Μζλθ
τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να
παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. Θ
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δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα Μζλθ κα
εξεταςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν θ
Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να
εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν
ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΤΘ με προςόντα αντίςτοιχα του Μζλουσ που αξιολογικθκε κατά
τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. O ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΤΘΣ ωςτόςο, πρζπει να εγκρικεί
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.

Β2.6

Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποδεικνφει και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με
ποινι αποκλειςμοφ, τθν τιρθςθ των παρακάτω ελαχίςτων προχποκζςεων
ςυμμετοχισ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία εντόσ
του φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό:

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα
1.

Να ζχει μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων
(2008,2009,2010) μεγαλφτερο από το 150% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Σε
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο
των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ
χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 150%

του

προχπολογιςμοφ του Ζργου.
1.1

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ, υποβάλλει δθμοςιευμζνουσ Λςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3)
διαχειριςτικϊν χριςεων (2008,2009,2010), ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ
δθμοςιευμζνων Λςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν,
ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν.
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Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1.

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι
ικανόσ, να αντεπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ
Ζργου. Ϋσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, ο Υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ πρζπει να :
διακζτει

επαγγελματικι

πλθροφορικισ,

μεκοδολογία

ειδικότερα:

ςτον

ανάλυςθσ,

τομζα

τθσ

ςχεδιαςμοφ

διαχείριςθσ
και

ζργων

ανάπτυξθσ

ι

παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ, , εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και υλικοφ και
υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ.
διακζτει ςτθν οργανωτικι του δομι, οντότθτεσ τμιματα με αρμοδιότθτα τθν
Διαχείριςθ Ζργων, τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ και τθν Τθλεφωνικι
Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν με αρμοδιότθτεσ που ςτθρίηουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ
υλοποίθςθσ του κφκλου ηωισ ενόσ Ζργου.

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ
με τθν Ρροςφορά του εντόσ του Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία
τεκμθρίωςθσ:

1.1

Ρεριγραφι των μζτρων, ι και τυχόν

επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων ποιότθτασ και

διοικθτικϊν μζτρων που ζχει λάβει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ
των παραπάνω παρεχόμενων υπθρεςιϊν όςον αφορά ςτθν διαχείριςθσ ποιότθτασ, ςτον τομζα
τθσ διαχείριςθσ ζργων πλθροφορικισ, ειδικότερα: ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ι
παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ,

εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και υλικοφ και

υπθρεςιϊν

εκπαίδευςθσ.
1.2

Αναλυτικι παρουςίαςθ των κάτωκι χαρακτθριςτικϊν του υποψιφιου Αναδόχου:
τθσ δραςτθριότθτασ, των προϊόντων και υπθρεςιϊν που διακζτει, τθσ οργανωτικισ δομισ, των
εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ που διακζτει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με ςαφι
αναφορά ςτισ οντότθτεσ (με αρμοδιότθτα τθν Διαχείριςθ Ζργων, τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν
Ρλθροφορικισ και τθν Τθλεφωνικι Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν) οι οποίεσ καλφπτουν τθν ανωτζρω
Ρροχπόκεςθ Συμμετοχισ.

1.3

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ
τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει
ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα κακϊσ και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.
Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που προτίκεται ο
Σελίδα 127 από 246

Επωνυμία Υπεργολάβου

Θμερομθνία

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
Υπεργολάβο

να

ανακζςει

ςε

Διλωςθσ
Συνεργαςίασ

Επίςθσ κα πρζπει να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των νομίμων εκπροςϊπων των
υπεργολάβων, ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςε περίπτωςθ Κατακφρωςθσ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτον υποψιφιο Ανάδοχο, κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του
εκπροςϊπου του Ρροςφζροντοσ περί του τμιματοσ του ζργου που κα ανακζςει ςτον
ςυγκεκριμζνο υπεργολάβο.

2.

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει ςωρευτικά τεκμθριωμζνα αποδεδειγμζνθ
επαγγελματικι ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτθν διαχείριςθ ζργων πλθροφορικισ ανάλυςθσ,
ειδικότερα: ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ι παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ, υλοποίθςθσ,
εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και υλικοφ, παροχισ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, , ψθφιοποίθςθστεκμθρίωςθσ, αναπαράςταςθσ αντικειμζνων και τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ τουσ.

2.1

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ

ΣΤΛΣ ΡΕΛΡΤΫΣΕΛΣ Ρ

με τθν Ρροςφορά του ενόσ του Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία

ανωτζρω ελάχιςτθ

τεκμθρίωςθσ:

Ψακζλου Δικαιολογ

Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
κατά τα <πζντε (5)> τελευταία ζτθ και είναι αντίςτοιχα με το υπό ανάκεςθ Ζργο.

Ο Ρίνακασ των κυριότερων ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο
υπόδειγμα:
Α/ ΡΕΛΑΤΘ

ΣΥΝΤΟΜΘ

ΔΛΑΚΕΛΑ

ΡΟΧΡΟ-

Α

ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ

ΛΟΓΛΣΜΟΣ

Σ

ΤΟΥ ΕΓΟΥ

Σ ΕΓΟΥ
(από –
ζωσ)

ΡΑΟΥ

ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ

ΡΟΣΟΣΤΟ

ΣΤΟΛΩΕΛ

Α

ΡΕΓΑΨΘ

ΣΥΜΜΕΤΟΩ

Ο

ΨΑΣΘ

ΣΥΝΕΛΣΨΟΑ

ΘΣ ΣΤΟ ΕΓΟ

ΤΕΚΜΘ

Σ ΣΤΟ ΕΓΟ

(προχπολογι

ΛΫΣΘΣ

ςμόσ)

(τφποσ &
μ/νία

Ππου:

-

«ΣΤΟΛΩΕΛΟ ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ»: ενδεικτικά: βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι ανάλογο
πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ
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πελάτθ-ιδιϊτθ
o

εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Ψορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ
υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ ι βεβαίωςθ καλισ
εκτζλεςθσ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια
Δθμόςια Αρχι.

o

εάν ο Ρελάτθσ είναι Λδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ
υποβάλλεται διλωςθ του ιδιϊτθ Οργανιςμοφ όπωσ εκπροςωπείται από τον
Νόμιμο Εκπρόςωπό ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, και όχι θ
ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου.

Από τα παραπάνω ζργα, ζνα (1) τουλάχιςτον, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ από τον
Υποψιφιο Ανάδοχο, κα πρζπει να παρουςιάηεται αναλυτικά.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των
δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ
αναφζρει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ.
Ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ αποτελοφν:
Α. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ, ςε 1 αντίςτοιχο με το
προκθρυςςόμενο, ζργο, τα τελευταία 5 ζτθ, επιτυχϊσ.
Αντίςτοιχο ζργο ορίηεται ζνα ζργο, που αφορά ςε όμοιο ι ιςοδφναμο, από πλευράσ
απαιτιςεων υλοποίθςθσ φυςικό αντικείμενο, με το προκθρυςςόμενο, που περιλαμβάνει: τθν
ανάπτυξθ

διαδικτυακϊν

πλθροφοριακϊν

ςυςτθμάτων,

τθ

δθμιουργία

λογιςμικοφ

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, ψθφιοποίθςθσ- τεκμθρίωςθσ, , μεκοδολογιϊν και αρχιτεκτονικισ
υλοποίθςθσ, τεχνολογικισ και επιχειρθςιακισ πολυπλοκότθτασ, ςε όλεσ τισ φάςεισ του
κφκλου ηωισ του
.

3.

Να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ
επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν
προςόντων και εμπειρίασ .
Συγκεκριμζνα απαιτείται κατ’ ελάχιςτον:
-

να διατεκεί ςε ρόλο Υπεφκυνου Ζργου (project manager), υπάλλθλοσ ι ςτζλεχοσ, με
επαγγελματικι εμπειρία που αποκτικθκε τα τελευταία <10> ζτθ όπωσ περιγράφεται ςτθ
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ςυνζχεια.
να διατεκεί Ομάδα Ζργου που απαρτίηεται από μζλθ με τισ παρακάτω ελάχιςτεσ ειδικότθτεσ,
επαγγελματικά προςόντα, πιςτοποιιςεισ και εμπειρία θ οποία, είναι ςχετικι με τθν
ολοκλιρωςθ όλων των απαιτιςεων του (φυςικοφ αντικειμζνου του) Ζργου, ςε όλον τον κφκλο
ηωισ του. Τα ελάχιςτα επαγγελματικά προςόντα, πιςτοποιιςεισ και εμπειρία ανά ειδικότθτα
και ρόλο είναι οι εξισ:
-

Υπεφκυνοσ Ζργου (ΥΕ): πρζπει να διακζτει Ρτυχίο ςτθν Λςτορία-Αρχαιολογία . Να
διακζτει τουλάχιςτον

5ετι εμπειρία ςτθ δθμιουργία τριςδιάςτατων

μοντζλων, ,

Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ ζργου (ΑΥΕ): πρζπει να διακζτει Ρτυχίο ςτον τομζα τθσ
πλθροφορικισ και να ζχει 5ετι ερευνθτικι εμπειρία ςε ζργα εφαρμογϊν πλθροφορικισ
και ανάπτυξθσ λογιςμικοφ.

- Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου,
Θ ομάδα αυτι κα περιλαμβάνει 6 τουλάχιςτον ςτελζχθ τα οποία κα πρζπει να ζχουν ςπουδζσ
ανϊτερθσ ι ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ επαγγελματικι εμπειρία ςε αντικείμενα, όπωσ
περιγράφονται παρακάτω. Κατϋ ελάχιςτο,

θ ομάδα ζργου πλζον του υπεφκυνου και

αναπλθρωτι υπεφκυνου του ζργου κα πρζπει να περιλαμβάνει:

-

1 άτομο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ με κατεφκυνςθ πλθροφορικι με 3ετι εμπειρία ςτθ
διαχείριςθ ζργων πλθροφορικισ και ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν.

-

1 άτομο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Λςτορία-Αρχαιολογία. Να διακζτει τουλάχιςτον
3ετι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ τριςδιάςτατων μοντζλων 1 άτομο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ
με κατεφκυνςθ τθν Αρχαιολογία και 3ετι εμπειρία ςε ζργα πολιτιςμικισ πλθροφορικισ.

-

2 άτομα ανϊτερθσ ι ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ με κατεφκυνςθ τθν πλθροφορικι, με 2ετι
εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ, εργαλείων διαχείριςθσ περιεχομζνου ( CMS ) και
υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων

-

1 άτομο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ με 3ετι εμπειρία ςε κζματα ανάλυςθσ και εφαρμογισ
προτφπων μεταδεδομζνων και καλϊν πρακτικϊν ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ

Σελίδα 130 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για να παρζχει επαρκι τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ
ςυμμετοχισ, οφείλει να ςυνυποβάλει ςτθν Ρροςφορά του (εντόσ του Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν
Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ

3.1

Ρίνακασ των υπαλλιλων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου,
ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/

Εταιρία (ςε περίπτωςθ

Ονοματεπϊνυμο

Α

Ζνωςθσ Κοινοπραξίασ)

Μζλουσ Ομάδασ Ζργου

όλοσ ςτθν Ομάδα
Ζργου - Κζςθ ςτο
ςχιμα υλοποίθςθσ

Ανκρωπομιν
εσ

Ροςοςτό
ςυμμετοχι
σ* (%)

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)

3.2

Ρίνακασ των ςτελεχϊν των Υπεργολάβων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν
Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/

Επωνυμία Εταιρείασ

Ονοματεπϊνυμο

Α

Υπεργολάβου

Μζλουσ Ομάδασ Ζργου

όλοσ ςτθν Ομάδα
Ζργου – Κζςθ ςτο
ςχιμα υλοποίθςθσ

Ανκρωπομιν
εσ

Ροςοςτό
ςυμμετοχ
ισ*(%)

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)

3.3

Ρίνακασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν
Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/
Α

όλοσ ςτθν Ομάδα
Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου

Ζργου – Κζςθ ςτο
ςχιμα υλοποίθςθσ

Ανκρωπομιν
εσ

Ροςοςτό
ςυμμετοχι
σ* (%)

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)

*ωσ Ροςοςτό Συμμετοχισ του Μζλουσ ορίηεται το πθλίκο των ανκρωπομθνϊν του δια των ςυνολικϊν
προςφερόμενων ανκρωπομθνϊν (άκροιςμα των μερικϊν ςυνόλων 3.1, 3.2, 3.3)

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει
δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
3.4

Τίτλουσ ςπουδϊν και αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου
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(βάςει του υποδείγματοσ ςτο Μζροσ C τθσ Διακιρυξθσ) από τα οποία να αποδεικνφεται
ευκζωσ και χωρίσ άλλθ αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά
προςόντα και θ εμπειρία του ςχετικά με τισ απαιτιςεισ που αναλαμβάνει όπωσ προκφπτει από
τον ρόλο που ζχει περιγραφεί να ςυμμετζχει ςτθν ομάδα Ζργου (βλζπε παραπάνω)

ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΙΣ
Θ αρμόδια Επιτροπι δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο Ανάδοχο διευκρινίςεισ επί των
ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα υποβάλει επί ποινι
αποκλειςμοφ εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν λιψθ του ςχετικοφ αιτιματοσ.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ και
κάκε άλλο ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ που κεωρεί ότι τεκμθριϊνει τθν ικανότθτα για ςυμμετοχι του
ςτον διαγωνιςμό ςτθν ανάλογθ κατθγορία δικαιολογθτικϊν μόνο κατά τθν υποβολι τθσ
πρόταςθσ και όχι εκ των υςτζρων.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία:
Α6. τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται
ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ ι
ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία,
Α7. οι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ είναι δυνατόν να καλφπτονται ακροιςτικά
ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και μθ διάκριςθσ των διαγωνιηομζνων
Αν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3)
διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ του
ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του.
Επιτρζπεται θ κάλυψθ των ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ i και ii ανωτζρω, από τρίτουσ,
ςφμφωνα με τα άρκρα 45 παρ. 2 και 46 (παράγραφοσ 3) του ΡΔ 60/2007. Στθν περίπτωςθ αυτι
απαιτείται θ προςκόμιςθ – εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τθσ ςχετικισ
ζγγραφθσ δζςμευςθσ του τρίτου, ότι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα κζςει ςτθ διάκεςθ του
υποψθφίου τουσ αναγκαίουσ πόρουσ.
Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

Β2.7

Εγγφθςθ Συμμετοχισ

Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι
αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ οποίασ το
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ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 5% του προχπολογιςμοφ του
Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΨΡΑ).
Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ είναι δζκα επτά
χιλιάδεσ πεντακόςια Ευρϊ, € 17.500 ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ.
Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι
πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε
άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΩ, και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των
κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να προζρχονται και
από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ
ι πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ
ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ζχει το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ
εγγυιςεων.
-

Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ
από τα παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

-

Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ
ςφμφωνα με το υπόδειγμα.

-

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το
Ζργο, αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει -προ
τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ- τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο Β4.1.6, ι να εκπλθρϊςει
εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ
ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ
Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθν
ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

-

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1)
τουλάχιςτον μινα μετά τον χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ και
επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο του Διαγωνιςμοφ με τθν κατάκεςθ από αυτόν
τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ
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μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ περί
αποκλειςμοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα/
ενδικοφανι μζςα από τον υποψιφιο Ανάδοχο που αποκλείςτθκε.
-

Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ περιλαμβάνει
και όρο ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ.

Β3. Κατάρτιςθ - Υποβολι Ρροςφορϊν
Β3.1

Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται
ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ
νομικϊν προςϊπων, κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ Ρροςφοράσ και θ ςυμμετοχι ςτο
διαγωνιςμό ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του ςυμμετζχοντοσ νομικοφ
προςϊπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ είτε κατακζτοντάσ
τθν αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ, είτε
αποςτζλλοντάσ τθν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο
(courier) ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,

ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡ. ΠΟΛ. ΑΘΛ.,

ΚΕϋ

ΕΡΚΑ ΣΤΟΑ ΒΑ ΔΛΝΟΓΛΑΝΝΘ 4 ο σ Προφοσ, 73100 ΩΑΝΛΑ .
Κατά τθν υποβολι τουσ οι Ρροςφορζσ ςυνοδεφονται και από ζγγραφο υποβολισ
για πρωτοκόλλθςι τουσ. Ρροςφορζσ που πρωτοκολλοφνται μετά τθν οριςμζνθ κατά
το άρκρο Β1.5 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνονται
υπόψθ. Θ θμερομθνία αυτι αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων
τθσ Ανακζτουςασ αρχισ όπου γίνεται και χρονοςιμανςθ.
Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι Ρροςφορζσ παραλαμβάνονται με
απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ τουσ.
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Δε κα λθφκοφν υπόψθ Ρροςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν
κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν
ζφκαςαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ
Ρροςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν.

Β3.2

Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Οι
Ρροςφορζσ κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να
περιλαμβάνει όλα όςα κακορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ περιζχει τρεισ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ,
ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, δθλαδι:
Α. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παρ. Β2.3. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει
να είναι ταξινομθμζνα μζςα ςτον Ψάκελο με τθ ςειρά που ηθτοφνται.
Β. «Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του
υποψιφιου Αναδόχου, τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παρ. Β3.2.2
Γ. «Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
του υποψιφιου Αναδόχου, τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παρ. Β3.2.3

ΡΟΣΟΧΘ: Τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ δεν υποβάλλονται κατά τθ φάςθ
υποβολισ των Ρροςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων.
Οι ανωτζρω Ψάκελοι κα υποβλθκοφν ωσ εξισ:
Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ:
ζνα (1) πρωτότυπο
ζνα (1) αντίγραφο
που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ.
Τεχνικι Ρροςφορά:
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ζνα (1) πρωτότυπο,
ζνα (1) αντίγραφο,
ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο (CD), εκτόσ των τεχνικϊν
φυλλαδίων,
που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
Σθμείωςθ 1: Σε περίπτωςθ που το ςφνολο ι μζροσ των τεχνικϊν φυλλαδίων είναι δυνατό να
ςυμπεριλθφκοφν ςε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβλθκοφν ζντυπα ςτο αντίγραφο τθσ Τεχνικισ
Ρροςφοράσ.
Σθμείωςθ 2: Είναι ιδιαίτερα επικυμθτό ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ να ζχει
διαςτάςεισ οι οποίεσ είναι διαχειρίςιμεσ από πλευράσ φφλαξθσ και ανάγνωςθσ πχ. πλάτουσ 60 εκ. x
80 εκ.
Οικονομικι Ρροςφορά:
-

ζνα (1) πρωτότυπο,

-

ζνα (1) αντίγραφο,

-

ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο (CD),

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ:
«ΣΤΟΛΩΕΛΑ ΤΟΥ ΥΡΟΪΘΨΛΟΥ»

ΨΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΨΟΑΣ ΓΛΑ ΤΟ ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
«Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ του πολιτιςτικοφ
αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
AΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ: ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡ. ΠΟΛ. ΑΘΛ ΚΕϋ ΕΦΟΕΙΑ
ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ : __ /__ /____
Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι αναγράφουν τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό
τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψιφιου
Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνιςμοφ και τον τίτλο του φακζλου.
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Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία
και διεφκυνςθ, κακϊσ και αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όλων των μελϊν τθσ.
Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να
αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα
ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να
είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
Σε ζνα από τα αντίτυπα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει
να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΡΫΤΟΤΥΡΟ” και να μονογράφεται από τον
υποψιφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από τα
άλλα αντίτυπα και τα θλεκτρονικά αντίγραφα, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ αυτϊν με
το πρωτότυπο. Ο αρικμόσ των αντιτφπων ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Τα
αντίγραφα και φωτοαντίγραφα που περιλαμβάνονται ςτα αντίτυπα δφναται να μθν
είναι επικυρωμζνα.
Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ
τάξθ και θ ςειρά των όρων τθσ Διακιρυξθσ.
Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Δεν
επιτρζπονται αςαφείσ απαντιςεισ τθσ μορφισ «ελιφκθ υπόψθ», «ςυμφωνοφμε και
αποδεχόμεκα», κλπ.
Οι Ρροςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και δεν πρζπει να φζρουν
ξυςίματα, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ. Εάν υπάρχει ςτθν Ρροςφορά
οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από
τον υποψιφιο Ανάδοχο. Πλεσ οι διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται
ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Θ αρμόδια Επιτροπι προςυπογράφει
το ανακεφαλαιωτικό φφλλο με τισ τυχόν, διορκϊςεισ και τισ αναφζρει ςτο
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ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι προχπιρχαν
τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ.
Σε

περίπτωςθ

που

ςτο

περιεχόμενο

τθσ

Ρροςφοράσ

χρθςιμοποιοφνται

ςυντομογραφίεσ (abbreviations), για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, είναι
υποχρεωτικό για τον υποψιφιο Ανάδοχο να αναφζρει ςε ςυνοδευτικό πίνακα τθν
επεξιγθςι τουσ.
Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
είναι απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του
Ζργου, των πθγϊν προζλευςθσ των πάςθσ φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ κλπ. και
ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο Διαγωνιςμοφ.
Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν
λαμβάνεται υπόψθ.
Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των Ρροςφορϊν δεν γίνεται
αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι
απόκρουςθ όρου τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο
όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια Επιτροπι και λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ
που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι
διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο και δεν κεωρείται
αντιπροςφορά.
Οι διευκρινίςεισ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να δίνονται γραπτά, εφόςον
ηθτθκοφν, ςε χρόνο που κα ορίηει θ αρμόδια Επιτροπι.

Β3.2.1 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
Ο φάκελοσ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ» που κα υποβάλει κάκε υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά του υποψιφιου Αναδόχου ωσ προσ τισ τυπικζσ, χρθματοοικονομικζσ
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και τεχνικζσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και τα οποία προςδιορίηονται
ςτισ παραγράφουσ:
Β2.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ,
Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ,
Β.2.7Εγγφθςθ Συμμετοχισ.

Β3.2.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά»
Ο φάκελοσ «ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει
να περιζχει τα παρακάτω ςε ςειρά:
Σφμφωνα με

1

Ρροδιαγραφζσ Τεχνικισ λφςθσ

1.1

Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι – Τεχνικά και Τεχνολογικά Ωαρακτθριςτικά Λφςθσ

Α3.2 και Α3.3

1.2

Κάλυψθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ

Α 3.1 Α3.4 Α3.6

1.3

Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων λειτουργιϊν

Α3.5

1.4

2
2.1

Κάλυψθ Ρροδιαγραφϊν, Διαλειτουργικότθτασ, Ρολυκαναλικισ Διάκεςθσ,
Ανοιχτϊν Δεδομζνων, Αςφάλειασ Ευχρθςτίασ και Ρροςβαςιμότθτασ

παραγράφουσ:

Α3.7, Α3.8, Α3.9,
Α3.10, Α3.11,
Α3.12

Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν
Καταλλθλότθτα Μεκοδολογίασ Υλοποίθςθσ και Ρροςαρμογι ςτισ Τεχνολογικζσ

Α2

Απαιτιςεισ και Ρροδιαγραφζσ

2.2

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ / Ευαιςκθτοποίθςθσ

Α4.1, Α4.2

2.3

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ

Α4.3

2.4

Υπθρεςίεσ καλισ λειτουργίασ και Τιρθςθσ Επιπζδου Υπθρεςιϊν

Α4.4, Α4.5

3
3.1
4

Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ
Ζργου
Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Ψάςεισ, Ραραδοτζα, Ορόςθμα,
Ωρονοδιάγραμμα)

Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

Α3.13, Α3.14,Α15

Σφμφωνα με C.3

Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, χωρίσ τιμζσ
5

Θ εμφάνιςθ τιμισ/ τιμϊν ςτον εν λόγω πίνακα αποτελεί Σφμφωνα με C.4
λόγο απόρριψθσ τθσ Ρροςφοράσ.
Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται νζεσ εκδόςεισ
λογιςμικοφ και αυτζσ παρζχονται από τον καταςκευαςτι
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του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό προϊόν/υπθρεςία με αξία,
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει το εν
λόγω προϊόν/υπθρεςία ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ
Ρροςφοράσ (χωρίσ τιμζσ).

Επίςθσ ο φάκελοσ «ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» πρζπει να περιζχει:
τεκμθριωτικό υλικό για τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό (εγχειρίδια, τεχνικά
φυλλάδια, κλπ.)
οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του
υποψιφιου Αναδόχου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν
παροφςα Διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ –
ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
Στθ Στιλθ «ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ
αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ
απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν
πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «Επικυμθτι» τότε αποτελεί
προδιαγραφι που υπερκαλφπτει το ελάχιςτο απαιτοφμενο και Ρροςφορζσ που υπερκαλφπτουν
τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ςυνεκτιμοφνται, επί τω βελτίω ςφμφωνα με τθ ςυναφι ομάδα
κριτιριων ςτθν οποία εντάςςεται.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΛ/ΟΩΛ
εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ
που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ
ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει
τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι
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αποτελεί ελάχιςτθ.
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ
Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Ψυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι
αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ
και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν
κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν
αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να
είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Ψυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.).
Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ
κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ
αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ
προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18).

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΛΝΑΚΫΝ
ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ
Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα
από τουσ όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει
απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.

Β3.2.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»
Ο φάκελοσ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» τον οποίο κα υποβάλει ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει ςυμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ
Ρροςφοράσ (βλ. C.4).
Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται νζεσ εκδόςεισ λογιςμικοφ και αυτζσ
παρζχονται από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό προϊόν/υπθρεςία
με αξία, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει το εν λόγω
προϊόν/υπθρεςία ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
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Β3.2.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ»
Ο φάκελοσ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ», που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, πρζπει να περιζχει
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά του υποψιφιου Αναδόχου τα οποία προςδιορίηονται
ςτθν παράγραφο Β2.4 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ.

Β3.3

Ιςχφσ Ρροςφορϊν

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για ζξι (6)
μινεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ.
Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόςον ηθτθκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, για διάςτθμα ακόμθ ζξι (6) μθνϊν. Μετά τθ
λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου του χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ
εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό
μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ
ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ
τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ.
Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει
και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ
το αποδεχτεί.
Σε περίπτωςθ που θ εν ιςχφ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα:
απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ
κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι
ενζργεια
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Β3.4

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν
δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ
προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν.
Θ Ρροςφορά προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν τα οποία δεν είναι απαραίτθτα
για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα
διαχωρίηεται όμωσ ςαφϊσ, τόςο ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά
και κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί Ρροςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι
υπθρεςιϊν.

Β3.5

Τιμζσ Ρροςφορϊν - Νόμιςμα

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν που αφοροφν ςε οποιοδιποτε προςφερόμενο είδοσ κα
εκφράηονται ςε Ευρϊ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΨΡΑ, για παράδοςθ,
εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ, ελεφκερου ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ.
Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό
με το οποίο κα επιβαρφνει ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με τον ΨΡΑ. Σε περίπτωςθ
που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΨΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια
Επιτροπι.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα
αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ
κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν
Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του
ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ.
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Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για
κάκε προςφερόμενο είδοσ, για να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε
περίπτωςθ αυξομείωςθσ φυςικοφ αντικειμζνου. Ρροςφερόμενο είδοσ το οποίο
αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με
μθδενικι αξία.
Θ τιμι χωρίσ ΨΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν.
Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ
τιμισ, υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ.
Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα
ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Για τθν ανάλυςθ των τιμϊν τθσ Ρροςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι είναι
υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊςουν τουσ ΡΛΝΑΚΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ (βλ.
C.4).
Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι
υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ
τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ
τροποποιιςουν.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε
προμθκευτζσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν.
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Β4. Διενζργεια Διαγωνιςμοφ – Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν
Β4.1

Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγθςθσ

Ρροςφορϊν και Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ
Ραρακάτω περιγράφεται θ διαδικαςία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν και θ
διαδικαςία κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ

Β4.1.1 Διαδικαςία διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν
Θ αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ των
Ρροςφορϊν ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ. ΑΚΛ
ΚΕϋΕΡΚΑ, Στοά Βαρδινογιάννθ 4οσ Προφοσ, 73100, Ωανιά), παρουςία των
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.
Οι

Ρροςφορζσ

κατά

τθν

παραλαβι

τουσ

από

τθν

αρμόδια

Επιτροπι

πρωτοκολλοφνται και ςε κάκε φάκελο ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ
θμερομθνία και θ ϊρα καταχϊρθςθσ.
Θ αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
Ρροςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία:
1. Ανοίγονται,

ςε

δθμόςια

ςυνεδρίαςθ,

οι

ενιαίοι

φάκελοι

και

αποςφραγίηονται οι Ψάκελοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, μονογράφονται
και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία
των Ψακζλων Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ κατά φφλλο, ι γίνεται διάτρθςθ
αυτϊν με τθν ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφόςον
διατίκεται.
2. Οι Ψάκελοι Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται

αλλά μονογράφονται, και αφοφ ςφραγιςκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι
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φυλάςςονται.

Ειδικότερα

οι

Ψάκελοι

Οικονομικϊν

Ρροςφορϊν

τοποκετοφνται ςε νζο ενιαίο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται,
υπογράφεται από τθν αρμόδια Επιτροπι και φυλάςςεται.
3. Θ αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, ελζγχει μόνο ωσ προσ τθν
αρικμθτικι

πλθρότθτα

και

εγκυρότθτα

(δθλ.

ζναντι

του

πίνακα

δικαιολογθτικϊν) τα δικαιολογθτικά Συμμετοχισ. Ανάλογα με τον αρικμό και
τον όγκο των δικαιολογθτικϊν θ αρμόδια Επιτροπι, δφναται να ελζγξει το
περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν και τθν πλιρωςθ των ελαχίςτων
προχποκζςεων ςυμμετοχισ – κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςε επόμενθ
ςυνεδρίαςθ.
4. Μετά τον ζλεγχο τθσ κάλυψθσ του κριτιριου ςυμμετοχισ μζςω τθσ εξζταςθσ
του περιεχομζνου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ Επιτροπι ειςθγείται
ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο αποφαίνεται ςχετικά,
και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ
απόφαςι του. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, θ
ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για
τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Ρροςφορά ωσ προσ τα
δικαιολογθτικά Συμμετοχισ ζχει γίνει αποδεκτι.
5. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι Ψάκελοι Τεχνικϊν
Ρροςφορϊν επαναφζρονται ςτθν αρμόδια Επιτροπι για τθν αποςφράγιςθ
τουσ, όςεσ Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό
(βάςει των δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
ανωτζρω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι Ψάκελοι Τεχνικϊν
Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των
δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται.
6. Κατά τθν αποςφράγιςθ του Ψακζλου Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται
και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, όλα
τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο ι γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με ειδικι
διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,(εκτόσ των τεχνικϊν φυλλαδίων).
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7. Θ αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, αξιολογεί τισ Τεχνικζσ
Ρροςφορζσ και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το
οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ
υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να
κακοριςκοφν και ο τόποσ, ϊρα και θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των
Οικονομικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ
Τεχνικι Ρροςφορά ζχει γίνει αποδεκτι.
8. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι των Οικονομικϊν
Ρροςφορϊν επαναφζρονται - για όςεσ Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ - ςτθν
αρμόδια Επιτροπι για τθν αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Πςεσ δεν κρίκθκαν
αποδεκτζσ

δεν

αποςφραγίηονται,

αλλά

επιςτρζφονται.

Ομοίωσ

επιςτρζφονται και οι Ψάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν που δεν είχαν
αποςφραγιςκεί.
9. Κατά

τθν

αποςφράγιςθ

του

Ψακζλου

Οικονομικϊν

Ρροςφορϊν,

μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςε δθμόςια
ςυνεδρίαςθ, όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο ι γίνεται διάτρθςθ
αυτϊν με ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
10. Μετά το πζρασ και τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι, ςε
κλειςτι ςυνεδρίαςθ, ςυντάςςει τον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των
διαγωνιηομζνων κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ το κριτιριο ανάκεςθσ του διαγωνιςμοφ, από τον οποίο
προκφπτει ο προτεινόμενοσ προσ κατακφρωςθ του Ζργου, επικρατζςτεροσ
Ανάδοχοσ.
11. Θ αρμόδια Επιτροπι διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ το οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά του
γνωςτοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ.
12. Ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν, (Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ, Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά) γίνεται από τθν αρμόδια
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Επιτροπι ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ, εντόσ των χρονικϊν ορίων που ζχουν
κακοριςκεί με τθν απόφαςθ οριςμοφ τθσ.
13. Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι

λαμβάνουν γνϊςθ μόνο των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό. Πςοι από τουσ
υποψιφιουσ Αναδόχουσ επικυμοφν, μποροφν να πλθροφορθκοφν το
περιεχόμενο των άλλων Ρροςφορϊν (ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ) φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν αρμόδια
Επιτροπι. Θ εξζταςθ των Ρροςφορϊν κα γίνει, χωρίσ απομάκρυνςι τουσ
από το χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να επιτρζπεται θ
φωτοαντιγραφι

ι

με

οποιοδιποτε

άλλο

τρόπο

ψθφιοποίθςθσ,

αναπαραγωγισ ι αναμετάδοςθσ.
14. Σε περίπτωςθ που με τθν Ρροςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και
πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ
Συνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ
«πληροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτήρα» και να ενθμερϊνει τθν αρμόδια
Επιτροπι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Πλεσ οι
πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να αναφζρονται
ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα
δφναται

να

λαμβάνουν

γνϊςθ

αυτϊν

των

πλθροφοριϊν

οι

Συνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα
αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι
εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.
15. Σε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν θ αρμόδια

Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ςε δφο (2) όμοια αντίτυπα.
Σημείωςη:
Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα μζςα (cds) που περιζχουν τα θλεκτρονικά αρχεία
των Τεχνικϊν και των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν αναφορικά με:
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το κατά πόςον είναι αναγνϊςιμα και μθ επανεγγράψιμα,
οποιαδιποτε άλλθ παράλειψθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ.
Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί πρόβλθμα ςε κάποιο μζςο (cd) αυτό επιςτρζφεται
ςτον υποψιφιο Ανάδοχο, ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει
νζο, ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, εντόσ δφο (2)
θμερϊν από τθν, με απόδειξθ παραλαβισ, ζγγραφθ ενθμζρωςθ.

Β4.1.2 Διαδικαςία αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν
Θ αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ Ρροςφορά.
Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ θ αρμόδια Επιτροπι κα προβεί ςτα
παρακάτω:
-

Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ
δεν ζχουν απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν
και ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ

-

Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν
απορριφκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ

-

Κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ
Ρροςφοράσ με βάςθ τον ακόλουκο τφπο:
Λi = (70) * ( Βi / Βmax ) + (30) * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax

θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά

Βi

θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i

Kmin

το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι

Κi

το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i
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Λi

το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία.

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ.

Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει
πρακτικά ςτα οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των Ρροςφορϊν και
τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο
όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε δφο (2) αντίτυπα.

Β4.1.3 Βακμολόγθςθ τεχνικϊν Ρροςφορϊν
Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα “Κριτιρια
Αξιολόγθςθσ”, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παρ. Β.4.1.4
Πλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Θ βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων:
-

είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ /
προδιαγραφζσ *απαράβατοι όροι+,

-

αυξάνεται ζωσ 120 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ *απαράβατοι
όροι+ και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από
τισ υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ.

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο
ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία, και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
Ρροςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των
κριτθρίων.
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Β4.1.4 Ομάδεσ και ςυντελεςτζσ κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ
Θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του
καταλλθλότερου, κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:

Συντελεςτισ

ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ

βαρφτθτασ
(%)

1

Ρροδιαγραφζσ Τεχνικισ Λφςθσ

1.1

Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι – Τεχνικά και Τεχνολογικά
Ωαρακτθριςτικά Λφςθσ

1.2

Κάλυψθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Υλικοφ και Λογιςμικοφ

1.3

Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Υπθρεςιϊν

1.4

Κάλυψθ Ρροδιαγραφϊν Διαλειτουργικότθτασ, Ρολυκαναλικισ

10%

20%

17%

Ρροςβαςιμότθτασ

2

Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν

2.1

Καταλλθλότθτα Μεκοδολογίασ Υλοποίθςθσ και Ρροςαρμογι ςτισ

ΜΕΟΥΣ &
Ρινάκων
Συμμόρφωςθσ

(55%)

8%

Διάκεςθσ, Ανοιχτϊν Δεδομζνων, Αςφάλειασ, Ευχρθςτίασ και

Σχετικζσ παρ. Α

Α3.2 και Α3.3 και
C.3.11, C3.12
Α3.1, Α3.4, Α3.6
και C3.10 C.3.13
C3.15
Α3.5 και C.3.14
Α3.7 Α3.8, Α3.9,
Α3.10, Α3.11,
Α3.12 και C.3.2C3.5, C3.6, C3.16C3.21

(30%)

Τεχνολογικζσ Απαιτιςεισ και Ρροδιαγραφζσ

15%

Α2

2.2

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ / Ευαιςκθτοποίθςθσ

5%

2.3

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ

5%

Α4.1, Α4.2 και
C.3.22-C3.23
Α4.3

2.4

Υπθρεςίεσ καλισ λειτουργίασ και Τιρθςθσ Επιπζδου Υπθρεςιϊν

5%

Α4.4, 4.5

3

Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και
(15%)

Υλοποίθςθσ Ζργου
3.1

Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Ψάςεισ, Ραραδοτζα, Ορόςθμα,
Ωρονοδιάγραμμα)

ΣΥΝΟΛΟ

15%

Α3.13, Α3.14,
Α3.15

100

Για τθ βακμολόγθςθ των κριτθρίων αξιολογοφνται τα ακόλουκα:
1.1 Θ προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ τθσ Αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ και των
προδιαγραφϊν που τίκενται και θ εναρμόνιςθ με τθ χριςθ των τεχνολογιϊν και των
ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν.
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1.2

Θ κάλυψθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν υλικοφ και λογιςμικοφ όπωσ

προςδιορίηονται ςτθ διακιρυξθ. Θ εναρμόνιςθ με τισ αρχζσ που κα διζπουν το ζργο
ςτο ςφνολο του και ειδικότερα των λειτουργικϊν ενοτιτων. Θ ςυμμόρφωςθ με τισ
απαιτιςεισ για τθν παροχι του εξοπλιςμοφ και τθσ αναγκαιότθτασ λειτουργία των
μθχανθμάτων ςε περιβάλλον εικονικϊν μθχανϊν. 1.3 Ο βακμόσ κάλυψθσ των
βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του ςυνόλου των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν ςτο
πλαίςιο του ζργου.
1.4

Θ εναρμόνιςθ με τισ απαιτιςεισ, τισ προδιαγραφζσ, τα πρότυπα και τα

πρωτόκολλα που περιγράφονται ςτθ διακιρυξθ.
2.1 Θ ςφαιρικότθτα τθσ αντίλθψθσ και κατανόθςθσ των απαιτιςεων, των ςτόχων,
και τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου του ζργου.
2.2 Θ ποιότθτα και το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ
2.3 Θ ποιότθτα και το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν πιλοτικισ λειτουργίασ
2.4 Θ ποιότθτα και το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν καλισ λειτουργίασ και θ
τιρθςθ των προδιαγραφϊν των υπθρεςιϊν.
3.1 Θ εναρμόνιςθ με τισ απαιτιςεισ του ζργου ςχετικά με τθν τιρθςθ του
χρονοδιαγράμματοσ και τθν υλοποίθςθ των παραδοτζων ςε ςυνδυαςμό με τα
ςθμαντικά ορόςθμα υλοποίθςθσ του ζργου.

Β4.1.5 Διαμόρφωςθ ςυγκριτικοφ κόςτουσ Ρροςφοράσ
Το ςυγκριτικό κόςτοσ Κ κάκε Ρροςφοράσ περιλαμβάνει:
-

το ςυνολικό κόςτοσ για το Ζργο, χωρίσ ΨΡΑ όπωσ προκφπτει από τουσ Ρίνακεσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.
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Β4.1.6 Διαδικαςία κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ
Αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, με Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ
ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, καλείται να υποβάλει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των
είκοςι (20) θμερϊν (Ν. 3614/2007, άρκρο 25) από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ (βλ. Β2.4),
προκειμζνου αυτά να ελεγχκοφν από αρμόδια Επιτροπι. Τα δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ υποβάλλονται ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο.
Σε θμερομθνία που κα κακορίηεται με τθν ανωτζρω απόφαςθ αποςφραγίηεται ο
Ψάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από
τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Ψακζλου κατά φφλλο, ι
γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με τθν ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Στθ διαδικαςία αυτι καλοφνται να παραςτοφν όςοι ζχουν υποβάλει παραδεκτι
τεχνικι και οικονομικι Ρροςφορά.
Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςτο
αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο αποφαίνεται με ςχετικι του
απόφαςθ και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ
απόφαςι του.
Σε περίπτωςθ αποδοχισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι
καλεί εγγράφωσ τον Ανάδοχο ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, να
υποβάλει τα απαραίτθτα Δικαιολογθτικά και Νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, τα οποία κα είναι ςφμφωνα με τθν επιςτολι τθσ
πρόςκλθςθσ.
Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ
ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ και κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ
Συμμετοχισ του. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον επόμενο
ςτον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων υποψιφιο Ανάδοχο, να
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υποβάλει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ
ανωτζρω.

Β4.2

Απόρριψθ Ρροςφορϊν

Θ απόρριψθ Ρροςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ.
Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία
ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
-

Ζλλειψθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ.
Β2.2.

-

Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ι/ και παράβαςθ οποιαςδιποτε
υποχρζωςθσ τθσ παρ. Β2.3.

-

Ζλλειψθ

πλιρουσ

και

αιτιολογθμζνθσ

τεκμθρίωςθσ

των

ελάχιςτων

προχποκζςεων ςυμμετοχισ τθσ παρ. Β2.6.
-

Ωρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο.

-

Ωρόνοσ παράδοςθσ Ζργου μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο.

-

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι/ και δεν
προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.

-

Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.

-

Ρροςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.

-

Ρροςφορά που θ προςφερόμενθ εγγφθςθ είναι μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ
από τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ, δεν διαρκεί ακζραιο αρικμό ετϊν και δεν
καλφπτει το ςφνολο τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ.

-

Ρροςφορά που δεν ςυνοδεφεται από τθ νόμιμθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
ςτο διαγωνιςμό.

-

Ρροςφορά που αφορά μόνο ςε μζροσ του Ζργου και δεν καλφπτει το ςφνολο
των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν/προϊόντων.
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-Υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά: Ρριν τθν απόρριψθ μιασ τζτοιασ
Ρροςφοράσ κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ
ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ
μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ/ τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ/ τισ εξαιρετικά
ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παράςχει τθν
υπθρεςία/ τθν πρωτοτυπία / καινοτομία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και
μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν
ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται. Μια οικονομικι
προςφορά, δφναται να χαρακτθρίηεται ωσ υπερβολικά χαμθλι αν είναι
χαμθλότερθ από το 75%

επί τθσ διαμζςου (median) των οικονομικϊν

προςφορϊν.
-

Ρροςφορά θ οποία εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο του προςφερομζνου
κόςτουσ ςε είδοσ, προϊόν ι υπθρεςία, ι ςε μερικό ι γενικό ςφνολο ςε άλλο
μζροσ πλθν των αντιτφπων τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

-

Ρροςφορά που παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ και
των Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ χωρίσ τιμζσ.

-

Ρροςφορά που παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Οικονομικισ
Ρροςφοράσ χωρίσ τιμζσ και των αντιςτοίχων Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ
με τιμζσ.

-

Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του
Ζργου.

-

Ρροςφορά που το ςυνολικό τίμθμά τθσ όπωσ αυτό προςδιορίηεται από τουσ
πίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ C.4.1.1 ζωσ C.4.1.5, υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό του ζργου

-

Ρροςφορά που το ςυνολικό τίμθμά τθσ όπωσ αυτό προςδιορίηεται από τον
πίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ C.4.3, υπερβαίνει το ποςό που αναφζρεται
ςτθν Β.1.2

Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα
από το ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, Ρροςφορά υποψθφίου Αναδόχου για
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τθν οποία προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του
Υποψθφίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα.

Β4.3

Ρροςφυγζσ

Ρροςφυγζσ κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ προςφζροντοσ
ς’ αυτόν και τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του ζωσ και τθσ κατακυρωτικισ
απόφαςθσ υποβάλλονται ςφμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΨΕΚ Αϋ 173) όπωσ
τροποποιικθκε με τθν από 5.12.2012 πράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΨΕΚ Α’
237), οι διατάξεισ τθσ οποίασ ζχουν κυρωκεί με το Ν. 4111/2013 (ΨΕΚ 18/Α/25-12013). Δθλαδι, για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ αιτιςεωσ που αναφζρεται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 5 του ν. 3886/2010 (ΨΕΚ Αϋ 173) πρζπει να κατατεκεί,
μζχρι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ, παράβολο, το φψοσ του οποίου
ανζρχεται ςε ποςοςτό 1% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ, περιλαμβανομζνου του
Ψ.Ρ.Α. Για τθν είςπραξθ του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τισ 50.000
ευρϊ, εκδίδεται αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ
Υπθρεςίεσ, υπζρ του Ταμείου Ωρθματοδοτιςεωσ Δικαςτικϊν Κτθρίων (ΤΑ.Ω.ΔΛ.Κ.)
και υπζρ του Δθμοςίου, ςε ποςοςτό 60% και 40% του ςυνολικοφ φψουσ
αντιςτοίχωσ, το οποίο καταμερίηεται ςε δφο αντίςτοιχα Κ.Α.Ε. Σε περίπτωςθ ολικισ
ι μερικισ αποδοχισ τθσ αιτιςεωσ το δικαςτιριο διατάςςει τθν απόδοςι του ςτον
αιτοφντα.

Β4.4

Αποτελζςματα – Κατακφρωςθ - Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν κεφάλαιο. Θ κατακφρωςθ γίνεται
κατόπιν ελζγχου των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ με απόφαςθ
του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ. Θ κατακφρωςθ (Άρκρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφοφ
παρζλκουν 10 θμζρεσ για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ με αφετθρία
τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτουσ ενδιαφερομζνουσ
(λοιποφσ υποψθφίουσ).
Θ

απόφαςθ

κατακφρωςθσ

του

διαγωνιςμοφ

του

γνωςτοποιείται ςε αυτόν και ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ.
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Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο κα γίνει εγγράφωσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ι επαναλάβει τον
Διαγωνιςμό ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ:
(i)

για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ,

(ii)

εάν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,

(iii) εάν ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε ανεπαρκισ ι εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι
ζγινε ςυνεννόθςθ των Διαγωνιηομζνων προσ αποφυγι πραγματικοφ
ανταγωνιςμοφ,
(iv) εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ Ζργο.
Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν
δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο.

Β5. Κατάρτιςθ Σφμβαςθσ – Γενικοί Προι Σφμβαςθσ
Β5.1

Κατάρτιςθ, υπογραφι, διάρκεια Σφμβαςθσ – Εγγυιςεισ

1. Μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ.
2. Τυχόν υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ
Ρροςφορζσ τουσ, δε δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
3. Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που
περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται
από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το
περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των
παραρτθμάτων τθσ, εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα,
που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε
περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ
αυτισ, κα λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου,
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θ Οικονομικι του Ρροςφορά και θ παροφςα Διακιρυξθ, εφαρμοηομζνων επίςθσ
ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα.
4. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να
προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των
αποτελεςμάτων του ελζγχου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, για υπογραφι
τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ προςκομίηοντασ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ
Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% του ςυμβατικοφ
τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ.
5. Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω δζκα (10) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να
ζχει παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν
κατακζςει Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ
ορίου, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, και να καταπζςει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ ςτον
επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Θ απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ
βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ κάκε
ηθμιάσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
6. Θ ανωτζρω Εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα (βλ.
C.1.2).
7. Θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ που αφορά ςτον Ανάδοχο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ
Σφμβαςθ, επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ Εγγφθςθσ Καλισ
Εκτζλεςθσ και μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Οι
Εγγυιςεισ

Συμμετοχισ

των

υπόλοιπων

υποψθφίων

Αναδόχων

τουσ

επιςτρζφονται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ
κατακφρωςθσ.
8. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ και θ Εγγφθςθ Ρροκαταβολισ (εφόςον
προβλζπεται καταβολι προκαταβολισ) επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των
τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και μετά τθν κατάκεςθ τθσ
Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ.
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9. Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν από τθν παράδοςθ
εξοπλιςμοφ/ζτοιμου λογιςμικοφ, ςτα πλαίςια τθσ πρόταςθσ επικαιροποίθςθσ,
ζχουν ανακοινωκεί νεϊτερα μοντζλα/ εκδόςεισ, αποδεδειγμζνα ιςχυρότερα και
καλφτερα από εκείνα που προςφζρκθκαν και αξιολογικθκαν, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται, και θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αποδεχκεί, να τα
προμθκεφςει αντί των προςφερκζντων, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται
οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ.
10. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των
ςυμβαλλόμενων μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ, και του ιςχφοντοσ
κεςμικοφ Κοινοτικοφ πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων.

Β5.2

Τρόποσ Ρλθρωμισ – Κρατιςεισ

Στθν Ρροςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ κάτωκι
τρόπουσ πλθρωμισ:
1.

α) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν
παράδοςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ πρϊτθσ φάςθσ
β) Ροςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν
παράδοςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ δεφτερθσ, τρίτθσ και
τζταρτθσ φάςθσ
γ) Το υπόλοιπο είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν
οριςτικι παραλαβι του Ζργου.

2.

α) Ωοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ είκοςι

τοισ εκατό (20%) του

ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ μετά τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ζναντι ιςόποςθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ
Ρροκαταβολισ ςυντεταγμζνθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Θ
παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ Ππωσ εκάςτοτε ιςχφει "Ρερί
Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ
Διατάξεισ". Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςθσ

προκαταβολισ

και
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υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα
λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του
Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ
τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ
εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα
επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του Ζργου.
β) Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του Ζργου, αφοφ παρακρατθκεί ο με
τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ (2α) τόκοσ.

Σε περίπτωςθ που ςτθν Ρροςφορά δεν δθλϊνεται ο ζνασ από τουσ παραπάνω
τρόπουσ πλθρωμισ, κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται τον τρόπο
πλθρωμισ που κα επιλζξει από τουσ ανωτζρω θ Ανακζτουςα Αρχι.
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Οι ανωτζρω τρόποι πλθρωμισ δφναται να τροποποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του
Ζργου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, με βάςθ τα ορόςθμα του Ζργου,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εκάςτοτε πλθρωμι δεν κα υπερβαίνει το αντικείμενο
του Ζργου που κα ζχει παραλθφκεί.
Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ
φόρου ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 2238/94 (ΨΕΚ 151/Α/94) όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
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Β5.3

Εκτελωνιςμόσ - Φόροι - Δαςμοί

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τον εκτελωνιςμό του εξοπλιςμοφ, τον οποίο κα
παραδϊςει, εγκαταςτιςει και κζςει ςε λειτουργία ελεφκερο ςτουσ χϊρουσ
εγκατάςταςισ του. Οι δαςμοί, φόροι και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ
βαρφνουν τον Ανάδοχο.

Β5.4

Ρερίοδοι Εγγφθςθσ

Για τθν καλι λειτουργία του Ζργου, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ (βλ. υπόδειγμα
C.1.4), θ αξία τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ.
Θ Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου Εγγφθςθσ,
φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.

Β5.5

Ροινικζσ ιτρεσ – Ζκπτωςθ Αναδόχου

Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςισ του.
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ Ψάςθσ του Ζργου ι του
ςυνόλου αυτοφ από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα
του Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα παρακάτω:
-

Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν
παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να καταβάλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ:
o ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των παραδοτζων που
κακυςτεροφν, εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν
οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου
o ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ.
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Θ ίδια ριτρα κα επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει
παραδοκεί μζροσ του εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ αλλά είναι αδφνατον να
χρθςιμοποιθκεί

από

τθν

Ανακζτουςα

Αρχι,

λόγω

κακυςτερθμζνθσ

μεταγενζςτερθσ παράδοςθσ απαραίτθτου για τθ λειτουργία εξοπλιςμοφ/
λογιςμικοφ. Τίκεται ανϊτατο όριο ςτθ δυνατότθτα επιβολισ ποινικισ ριτρασ
ςτον ανάδοχο το 20% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, πζραν του οποίου ο
Ανάδοχοσ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
-

Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο
Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε
υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

-

Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι
παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να
καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ.

-

Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται
ςτθ Σφμβαςθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ
μετακζςεισ.

-

Οι ωσ άνω ριτρεσ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν
περίπτωςθ υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ
φάςεων

ι

μθ

παράδοςθσ

παραδοτζων

όπωσ

περιγράφονται

ςτο

χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
-

Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα
επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα παρακρατοφνται από
τθν επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα
καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ.

-

Με ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν
τμθματικζσ προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί
μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα.
Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που επιβάλλονται για υπζρβαςθ τμθματικϊν
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προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν βαρφνουν τον Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν
λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν επιβλθκεί.
-

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτα μζλθ
τθσ Ζνωςθσ, τα οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ
ολόκλθρον. Οι ωσ άνω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.

-

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά
τθν κρίςθ τθσ, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ
το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα, με τθν προχπόκεςθ ότι διαςφαλίηεται θ
λειτουργικότθτα και αποτελεςματικότθτα του εκτελεςκζντοσ ζργου.

-

Για τθν απόρριψθ παραδοτζων και τθν αντικατάςταςθ αυτϊν: Κα καλείται ο
ανάδοχοσ μετά τθ ςχετικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ του ζργου και
εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν κα υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα παραδοτζα
και να ενςωματϊςει τισ παρατθριςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.

-

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβιάςει τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ
υποςτιριξθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ (περίοδοσ καλισ λειτουργίασ), θ
ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προβεί ςε

κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ

επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του ζργου.

Β5.6

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου

1. Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικό
πρόγραμμα εργαςιϊν (Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Εάν κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ ςτο καταςτατικό του Ζργου
τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. Το Ρρόγραμμα
υλοποίθςθσ του Ζργου δεν ταυτίηεται με τθ Μελζτθ Εφαρμογισ ι άλλα
παραδοτζα που προβλζπεται να παραδοκοφν ςτθ διάρκεια του Ζργου.
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2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει
υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που
αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα
ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
4. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από
μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε
υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ
αποκατάςταςι τθσ.
5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του,
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα
διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να
ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και
βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε
υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα
Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο
πρόςωπο, αντίςτοιχθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ
Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ
δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.
6. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από
αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα
παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα
Σελίδα 164 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι

τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ αντίςτοιχθσ

εμπειρίασ και

προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει
πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το
ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του Ψορζα Λειτουργίασ.
8. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε
να ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ
Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ
ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ,
ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ.,
ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα
ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ
ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ
λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ
Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το
ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε
περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το
εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ,
καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία
ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.

9. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ
Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι και τον Κφριο του Ζργου ι και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για
κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ
οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ
Σφμβαςθσ.
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10. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον
Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει
εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία.
11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει το λογιςμικό ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα, αν αυτό
απαιτείται

από

τθ

φφςθ

των

δεδομζνων

που

αποκθκεφονται

και

επεξεργάηονται.
12. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν
ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα
Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι
απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι
τρίτων.
13. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που
αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον
υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των
απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ
μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον
ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να
προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ
Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για
τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου.
14. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια
τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ
βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ
όρουσ.
15. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ
διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον
Σελίδα 166 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι

Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ
Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο
εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα
εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια
του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ
Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ
ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των
μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει
αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι
προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του
Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ
αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν
θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν
υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και
Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ.
16. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ζχει προςφζρει νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ, οι
οποίεσ παρζχονται από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό
προϊόν/υπθρεςία

με

αξία,

υποχρεοφται

κατά

τθν

εγκατάςταςθ

του

ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ και ςε κάκε ανανζωςι του να προςκομίηει επιςτολι
του καταςκευαςτι, ότι ζχει προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να καλφψει
τθν υποχρζωςι του προσ τον Ψορζα όςον αφορά ςτθν ενθμζρωςθ του ςχετικοφ
λογιςμικοφ με νζεσ εκδόςεισ.
17. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ
προκφπτουν από τουσ Κανονιςμοφσ ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006
(άρκρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ
ζργων/ παραδοτζων/ εκπαιδευτικοφ υλικοφ/ χϊρων εκπαίδευςθσ/ εξοπλιςμοφ/
λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων, ενθμζρωςθ Ψορζα και εκπαιδευομζνων ςχετικά με
τον τρόπο χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ).
18. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου.
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19. Τόςο ο Ανάδοχοσ όςο και θ Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να τθροφν τισ διατάξεισ
περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ
ιδιωτικισ ηωισ ςτο τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.

Β5.7

Υπεργολαβίεσ

Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
και θ εκτζλεςθ του Ζργου κα ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο ι από νζο ςυνεργάτθ /
υπεργολάβο ςυνεπικουροφμενο από πικανά νζουσ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με
ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά από προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Για τθν αντικατάςταςθ του Υπεργολάβου και προκειμζνου
να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει να αποδείξει ο
πρϊτοσ ότι ςτο πρόςωπο του νζου υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ εκείνεσ οι
προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο αρχικόσ υπεργολάβοσ κρίκθκε κατάλλθλοσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι δφναται να απαιτιςει αιτιολογθμζνα από τον
ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και για τουσ λόγουσ που κα κιρυττε
ζκπτωτο τον ίδιο τον ανάδοχο ι κα τον απζκλειε από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
ςφμφωνα με το άρκρο Β2.2 τθσ διακιρυξθσ, αν περιζλκει ςε γνϊςθ των
ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν προςωπικι του κατάςταςθ.
Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, φζρει
αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ.

Β5.8

Εμπιςτευτικότθτα

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για
διάρκεια τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να
τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο,
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οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.
Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του
Ζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Ψορζα Λειτουργίασ).
Ειδικότερα:
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει αςφαλζσ πλθροφορικό περιβάλλον
ϊςτε ουδείσ τρίτοσ προσ τον Φορζα Λειτουργίασ (ι τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά
περίπτωςθ, αν ο Ψορζασ Λειτουργίασ ταυτίηεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι)–
υπερκείμενοσ ι υποκείμενοσ αυτοφ - να μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο δίκτυο
πλθροφοριϊν του χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι του ζγκριςθ.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ι/ και του Φορζα Λειτουργίασ. Ϋσ εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, ακόμα
και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τον Φορζα Λειτουργίασ ι τθν Ανακζτουςα
Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Θ τιρθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο
διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει να
είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο Ανάδοχοσ για τον δικό του
Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα.
3. Ο

Ανάδοχοσ

υποχρεοφται

να

αποφεφγει

οποιαδιποτε

εμπλοκι

των

ςυμφερόντων του με τα ςυμφζροντα του Φορζα Λειτουργίασ ι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, να παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα ςτοιχεία,
ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και αφοροφν ςτο Φορζα Λειτουργίασ ι
/ και τθν Ανακζτουςα Αρχι, να τθρεί μια πλιρθ ςειρά των αρχείων και
εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ και διοίκθςθ του
Ζργου κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο του Ζργου από
αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από άλλα αρχεία
του Αναδόχου που δεν αφοροφν το Ζργο.
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4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που
αφοροφν ςε προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του
για τθν υλοποίθςθ και παραγωγικι λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και μετά τθ
λιξθ του Ζργου, να επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτον Φορζα Λειτουργίασ
και ςτα άτομα που ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, κατόπιν
ζγγραφθσ αιτιςεωσ, ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να
αξιολογθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του Ζργου με βάςθ τα
αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ.
5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να
διαςφαλίςει ότι και οι υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβοι του γνωρίηουν και
ςυμμορφϊνονται με τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ υπαιτιότθτασ του Αναδόχου ςτθ μθ τιρθςθ των
παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο Ανάδοχοσ κα καταβάλει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ αμοιβισ του από τθ
Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από
τον Ανάδοχο τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ.
6. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα
ςτοιχεία που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε
τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε
καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ
τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
7. Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ,
ζνςταςθσ, διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για
χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ
τθσ διαιτθςίασ.

Β5.9

Ρνευματικά δικαιϊματα

Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία, δεδομζνα και κάκε άλλο ζγγραφο ι
αρχείο ςχετικό με το Ζργο, o πθγαίοσ κϊδικασ (source code) και οι βάςεισ
δεδομζνων, όπου επιτρζπεται και δεν αποτελεί απλϊσ παραχϊρθςθ άδειασ χριςθσ
Σελίδα 170 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι

ι υπάρχουν δικαιϊματα τρίτων και εφόςον θ χριςθ αδειϊν ζχει ρθτϊσ
γνωςτοποιθκεί ςτθν ανακζτουςα κατά το χρόνο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ από
τον πικανό Ανάδοχο, κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι
κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με δαπάνεσ του Ζργου, κα αποτελοφν
αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Ψορζα Λειτουργίασ, που
μποροφν να τα διαχειρίηονται πλιρωσ και να τα εκμεταλλεφονται με κάκε νόμιμο
τρόπο.
Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχι και του Κυρίου του Ζργου / Φορζα Λειτουργίασ κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα
παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (Φορζα Λειτουργίασ) κατά τθν κακ’
οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία
ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ
με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ.
Με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ που
κα παραχκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου και δεν εμπίπτουν ςτισ παραπάνω
παραγράφουσ μεταβιβάηονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
και ςτον Φορζα Λειτουργίασ (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόςωπο) οι
οποίοι κα είναι πλζον οι αποκλειςτικοί δικαιοφχοι επί του Ζργου και κα φζρουν
όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά
αναφερομζνων τθσ εξουςίασ οριςτικισ ι προςωρινισ αναπαραγωγισ του
λογιςμικοφ με κάκε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθν εξουςία φόρτωςθσ,
εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ, εκτζλεςθσ μεταβίβαςθσ, αντιγραφισ, αποκικευςθσ αλλά
και τροποποίθςθσ χωρίσ άδεια του Αναδόχου, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ
παρζχεται ανζκκλθτα δια τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ζνδικου μζςου κατά τθσ ανακζτουςασ Αρχισ
από τρίτο για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςκιςει μετά τθν ζναρξθ τθσ εκκρεμοδικίασ κφρια
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παρζμβαςθ άλλωσ κα προςεπικλθκεί νομίμωσ από τθν ανακζτουςα Αρχι βάςει των
ςχετικϊν διατάξεων του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ.

Β5.10

Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Διαιτθςία

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε
διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ
ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και
ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ωανίων, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα
δφο μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ Σφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των
δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα
μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για
τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν
προθγοφμενθ παράγραφο.
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Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο
«Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων»
Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ.
ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ

Ρροχπολογιςμόσ: 284.552,85

(χωρίσ ΨΡΑ)

Ρροχπολογιςμόσ: 350.000,00
Διάρκεια

(με ΨΡΑ)
16

μινεσ

Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ
με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά

Θμερομθνίεσ
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
Αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων
Εκδόςεων τθσ Ε.Ε:
Δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ Δθμοςίων Συμβάςεων :
Αποςτολισ και δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο

17/07/2013
27/05/2013
31/05/2013
28/05/2013 και
31/05/2013

Κωδικόσ ΟΡΣ: 372868
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Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
Ρίνακασ Ρεριεχομζνων
ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ................................................................................ 175
C1. Τποδείγματα Εγγυητικϊν Επιςτολϊν ........................................................... 175
C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειϊματοσ ......................................................... 182
C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ ................................................................................ 184
C4. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ ................................................................ 222
χζδιο ςφμβαςησ………………………………………………………………………………………………… 225
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ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ. ΑΚΛ. ΚΕ’ ΕΡΚΑ
Ρλιρθσ Διεφκυνςθ: Στοά Βαρδινογιάννθ 4οσ όροφοσ, 73100 Ωανιά.

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ
… ΤΚ ………..,}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,}
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο
διαγωνιςμό
τθσ
(ςυμπλθρϊνετε
τθν
θμερομθνία
διενζργειασ
του
διαγωνιςμοφ)….…………. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)
……………….. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν
περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ) ..................................., ςφμφωνα με τθ με
αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
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Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ
ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρείασ: τθσ εν λόγω Εταιρείασ.}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ
ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.}
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ
ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου
ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ
διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για
τθν Τράπεηά μασ.

(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή)

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ. ΑΚΛ. ΚΕ’ ΕΡΚΑ
Ρλιρθσ Διεφκυνςθ: Στοά Βαρδινογιάννθ 4οσ όροφοσ, 73100 Ωανιά.

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................
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Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρείασ : τθσ Εταιρείασ …………… Οδόσ ………….
Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιρειϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
με αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε
τον τίτλο του ζργου) …….………..…… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό
ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ) ………........,
ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε
ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ
από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για
τθν Τράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή)
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Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ. ΑΚΛ. ΚΕ’ ΕΡΚΑ
Ρλιρθσ Διεφκυνςθ: Στοά Βαρδινογιάννθ 4οσ όροφοσ, 73100 Ωανιά.

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρείασ : τθσ Εταιρείασ …………………. Οδόσ
…………………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιρειϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.}
για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του …% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ, ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με
αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., ςτο πλαίςιο του
διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ)
…………. για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……… ………
ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν
περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ) ..................................., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ
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(ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)
......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε
βάροσ τθσ Εταιρείασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των
Εταιρειϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Κοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ
εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε
ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ
από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή)
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Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: ΥΡ. ΡΑΛΔΕΛΑΣ Κ. ΡΟΛ. ΑΚΛ. ΚΕ’ ΕΡΚΑ
Ρλιρθσ Διεφκυνςθ: Στοά Βαρδινογιάννθ 4οσ όροφοσ, 73100 Ωανιά.

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ.......................

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρείασ : τθσ Εταιρείασ …………… Οδόσ ………….
Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}
{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιρειϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ......................... (<ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό
ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ>), για τθν καλι
λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό ……… που αφορά ……………….
ςυνολικισ αξίασ ……………………. ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……………. Διακιρυξθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε
ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ
από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για
τθν Τράπεηά μασ.

(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή)
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Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ
ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επϊνυμο:

Πνομα:

Ρατρϊνυμο:
Θμερομθνία
Γζννθςθσ:

Μθτρϊνυμο:
__ /__ / ____

Τόποσ Γζννθςθσ:

Τθλζφωνο:
Fax:

E-mail:

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
Πνομα Ιδρφματοσ

Τίτλοσ Σπουδϊν

Θμερομθνία
Απόκτθςθσ
Ρτυχίου

Ειδικότθτα

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(ςτο προτεινόμενο, από τον
υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ
Ζργου)
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ
7

Ζργο (ι Θζςθ)

Εργοδότθσ

όλοσ και Κακικοντα ςτο
Ζργο (ι Θζςθ)

Απαςχόλθςθ ςτο
Ζργο
Ρερίοδοσ
8
ΑΜ
(από – ζωσ)
__ /__ / ___
-

7

Ϋσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert

κλπ.
8

Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε
ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, – Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου
απαςχόλθςθσ ςτο ζργο.
Σελίδα 182 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
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Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με
τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων.

Ρίνακασ 1 Ψθφιοποίθςθ αντικειμζνων
Α/Α

1
2
3

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ
Ραράδοςθ RAW αρχείων
Ραράδοςθ επεξεργαςμζνου
αςυμπίεςτου αρχείου TIFF
Ψωτοτυπθμζνο υλικό
(αςπρόμαυρο)

4

Ζντυπο υλικό (αςπρόμαυρο)

5

Ζντυπο υλικό (ζγχρωμο)

6

Ωάρτεσ και γραφικά (αςπρόμαυρα)

7

Ωάρτεσ και γραφικά (ζγχρωμα)

8

Ψωτογραφίεσ (αςπρόμαυρεσ)

9

Ψωτογραφίεσ (ζγχρωμεσ)

10

Ζργα τζχνθσ (αςπρόμαυρα)

11

Ζργα τζχνθσ, υφάςματα (ζγχρωμα)

12
13
14
15
16
17

35mm slides, αρνθτικά κλπ
(αςπρόμαυρα)
35mm slides, αρνθτικά κλπ
(ζγχρωμα)
6cm X 6cm slides (αςπρόμαυρα)
6cm X 6cm slides (ζγχρωμα)
Slides ι πλάκεσ από γυαλί
(αςπρόμαυρα)
Κα πρζπει να παρζχεται κατάλογοσ
αντιςτοίχιςθσ των ψθφιακϊν
υποκατάςτατων με τισ εγγραφζσ
μεταδεδομζνων

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

200-300 dpi και 8 bit γκρι
400 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ
διάςταςθ και 8 bit γκρι
400 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ
διάςταςθ και 24 bit
300 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ
διάςταςθ και 8 bit γκρι
300 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ
διάςταςθ και 24 bit
600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ
διάςταςθ και 8 bit γκρι
600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ
διάςταςθ και 24 bit
600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ
διάςταςθ και 8 bit γκρι
600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ
διάςταςθ και 24 bit
2400 dpi και 8 bit γκρι
2400 dpi και24 bit
2000 dpi και 8 bit γκρι
2000 dpi και 24 bit
600 dpi και 8 bit γκρι

18
Για κάκε ψθφιακό υποκατάςτατο κα
πρζπει να παρζχεται θ
πλθροφορία για το τφπο
του υλικοφ.
Συμπλθρωματικζσ Οδθγίεσ.
Κα πρζπει να προςδιορίηονται κατά
ελάχιςτο οι παρακάτω τφποι υλικοφ:
ζντυπο υλικό, φωτογραφία, ζργο
τζχνθσ, slide/διάςταςθ
slide,ζγχρωμο/αςπρόμαυρο
τεκμιριο
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Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

19
Κα πρζπει ςτο ψθφιακό υλικό που
παρζχεται
να
είναι
ενςωματωμζνο
τα
διακζςιμα
τεχνικά
μεταδεδομζνα
των
ψθφιακϊν
υποκατάςτατων
ςε
πρότυπθ μορφι ανάλογα
με τον τφπο του υλικοφ
Συμπλθρωματικζσ Οδθγίεσ.
Ρ.χ. EXIF για εικόνεσ
Α/Α
ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

Ρίνακασ 2 Ψθφιοποίθςθ
Ρροδιαγραφζσ
Α/Α

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

τριςδιάςτατων

αντικειμζνων

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Εντοπιςμό πολλαπλϊν marker/
πόςτερ ςε πραγματικό χρόνο
Ανίχνευςθ πολλαπλϊν marker/
πόςτερ ςε πραγματικό χρόνο
Ωειριςμόσ 3D μοντζλων
(μετακίνθςθ, περιςτροφι)
Επεξεργαςτισ γραφικϊν ςεναρίων
Εφαρμογι αναπαραγωγισ
Τοποκζτθςθ των μοντζλων ςε
ςυνάρτθςθ με τα τυπωμζνα
marker τουσ
Αλλαγι μεγζκουσ των μοντζλων
Αλλαγι μοτίβου ανίχνευςθσ από
το χριςτθ
Ρροβολι του μοντζλου ςε
παράκυρο ι ςε πλιρθ οκόνθ
Ψόρτωςθ και αποκικευςθ τθσ
ςκθνισ επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ (AR)
Υποςτιριξθ ειςαγωγισ βίντεο από
διάφορεσ πθγζσ (αναφζρατε ποιζσ
πθγζσ)

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ

-

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

Ρινάκασ 3 Διαλειτουργικότθτα μεταδεδομζνων ψθφιοποίθςθσ
Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ
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ΤΛΤΛΟΣ

1

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςυςτθμάτων

2

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςυςτθμάτων

3

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςυςτθμάτων

4

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςυςτθμάτων
αναηιτθςθσ

5

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ

6

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ.
Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο.

ΡΕΛΓΑΨΘ

Για τθν κωδικοποίθςθ των
μεταδεδομζνων χρθςιμοποιείται
το πρότυπο UTF-8.
Κα πρζπει να υποςτθρίηεται
ανάκτθςθ των μεταδεδομζνων
βάςει του πρωτοκόλλου OAIPMH, ζκδοςθ 2.0, με υποςτιριξθ
ςε όλα τα verbs του πρωτοκόλλου
και . με μόνιμθ πρόςβαςθ από
τον ενιαίο κατάλογο ψθφιακοφ
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ
Κα πρζπει να υποςτθρίηεται θ
διάκεςθ των μεταδεδομζνων
μζςω τουλάχιςτον ενόσ
πρωτοκόλλου διάκεςθσ / μετααναηιτθςθσ, ςυγκεκριμζνα ζνα εκ
των SRU/SRW, Η39.50. Θ
ςυγκεκριμζνθ λειτουργία κα
πρζπει να διατίκεται δθμόςια,
χωρίσ περιοριςμοφσ πρόςβαςθσ
για τον μεγαλφτερο δυνατό
αρικμό πεδίων.
Ρρζπει να υποςτθρίηεται θ
ευρετθρίαςθ τουλάχιςτον των
μεταδεδομζνων από ςυνικεισ
διαδικτυακζσ μθχανζσ
αναηιτθςθσ (Google, Bing,
Yahoo).
Τα μεταδεδομζνα κάκε εγγραφισ
είναι διακζςιμα για ανάκτθςθ
(harvesting) ςε μορφι Dublin
Core (ISO 15836:2009). Τα
δεκαπζντε (15) βαςικά πεδία του
Dublin Core namespace dc
(http://purl.org/dc/elements/1.1)
κα πρζπει να είναι υποχρεωτικά
για κάκε εγγραφι, όπου ζχουν
εφαρμογι.
Τα μεταδεδομζνα κάκε εγγραφισ
είναι μονίμωσ διακζςιμα για
ανάκτθςθ (harvesting) ςε μορφι
Europeana Semantic Elements
(ζκδοςθ 3.4.1). Θ αντιςτοίχιςθ του
πλιρουσ ςχιματοσ
μεταδεδομζνων ςτο πρότυπο
Europeana Semantic
Elements (ESE) είλαη
κνλίκσο δηαζέζηκα γηα
αλάθηεζε.
υμπληρωματική Οδηγία
Θα πξέπεη λα παξέρεηαη αλά
εγγξαθή ην ζύλνιν ησλ
πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ
κπνξνύλ λα
αλαπαξαζηαζνύλ ζε κνξθή
Europeana Semantic
Elements (έθδνζε 3.4.1) όρη κόλν απηά πνπ
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πξννξίδνληαη θαηά
πεξίπησζε γηα δηνρέηεπζε
ζηε Europeana.

7

Δηαιεηηνπξγηθόηεηα
ζε επίπεδν
ζπζηεκάησλ
αλαδήηεζεο θαη
θαηαιόγσλ

8

Δηαιεηηνπξγηθόηεηα
ζε επίπεδν ζύληαμεο
θαη δνκήο
κεηαδεδνκέλσλ θαη
δεδνκέλσλ

9

Δηαιεηηνπξγηθόηεηα
ζε επίπεδν ζύληαμεο
θαη δνκήο.
Δηαιεηηνπξγηθόηεηα
ζε ζεκαζηνινγηθό
επίπεδν.

Θα πξέπεη λα νξίδνληαη κε
ηε κνξθή OAI-PMH Sets θαη
γίλνληαη δηαζέζηκα γηα
αλάθηεζε κέζσ OAI-PMH
ζε κνξθή Dublin Core
ππνζύλνια ησλ εγγξαθώλ
ηνπ απνζεηεξίνπ, θαη'
ειάρηζηνλ ηα αθόινπζα:
i. Σν ζύλνιν ησλ εγγξαθώλ
πνπ πεξηέρνπλ πιήξεο
θείκελν.
ii. Από έλα ζύλνιν
εγγξαθώλ γηα θάζε
δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ πεδίνπ
dc.type.
ηα Dublin Core
κεηαδεδνκέλα εγγξαθήο
πνπ δηαηίζεληαη κέζσ OAIPMH ζα πξέπεη λα
πεξηέρεηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ
κόληκνο πξνζδηνξηζηήο
(persistent identifiers) πνπ
λα ηαπηνπνηεί ηελ εγγξαθή.
Ο κόληκνο πξνζδηνξηζηήο
δελ επηηξέπεηαη
νπνηεδήπνηε ζην κέιινλ λα
αιιάμεη ή λα απνδνζεί ζε
άιιν ςεθηαθό πόξν. Ο
κόληκνο πξνζδηνξηζηήο ζα
πξέπεη λα αθνινπζεί ην
δηεζλέο πξόηππν Handle.
O Δηθαηνύρνο νθείιεη λα
παξέρεη ζην ΕΚΣ ζηελ πην
αλαιπηηθή θαη δνκεκέλε
ηνπο κνξθή ηα παξαθάησ:
(α) ην ζύλνιν ησλ
εγγξαθώλ κεηαδεδνκέλσλ,
(β) ην ζρήκα
κεηαδεδνκέλσλ, (γ) ηα
πξόηππα / θαλόλεο
πεξηγξαθήο (δ) ην ζύλνιν
ησλ εγγξαθώλ ησλ
ειεγρόκελσλ ιεμηινγίσλ /
ηαμηλόκεζεο (ε) ηα ζρήκαηα
ειεγρόκελσλ ιεμηινγίσλ /
ηαμηλόκεζεο (π.ρ.
θαζηεξσκέλνη όξνη επηθεθαιίδεο, ζεζαπξνί,
ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα
θ.ιπ.) θαζώο θαη (ζη)
νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε εθαξκόδεη γηα
ηνπο Ψεθηαθνύο
Πνιηηηζηηθνύο Πόξνπο ηνπ
έξγνπ.
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10

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ μεταδεδομζνων και
δεδομζνων

11

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ μεταδεδομζνων και
δεδομζνων

υμπληρωματική Οδηγία
Η πξόζβαζε ζα παξέρεηαη
κόλν ζηνλ εληαίν θαηάινγν
ςεθηαθνύ απνζέκαηνο (όρη
δεκόζηα) κε ρξήζε
θαηάιιεισλ κεραληζκώλ
αζθάιεηαο.
Κα πρζπει να παρζχεται από τον
κάκε πάροχο περιεχομζνου προσ
το ςφςτθμα του ενιαίου
κατάλογου / μθτρϊο
περιεχομζνου θ δυνατότθτα
απευκείασ ανάκτθςθ του κάκε
ψθφιακοφ αρχείου ςτθ μζγιςτθ
διακζςιμθ ανάλυςθ ςε μόνιμθ
βάςθ μζςω κατάλλθλου
αυτοματοποιθμζνου μθχανιςμοφ,
ο οποίοσ κα μπορεί να
ενςωματϊνει ζλεγχο πρόςβαςθσ.
Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που
δεν είναι εφικτι θ παραπάνω
προςζγγιςθ, κα υπάρχει θ
εναλλακτικι τα ψθφιακά αρχεία
να διατίκενται μαηικά για
ανάκτθςθ μζςω HTTP server ι FTP
server. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα
ονόματα των αρχείων κα πρζπει
να είναι τζτοια ϊςτε να
αναπαριςτοφν μοναδικό identifier
τθσ αντίςτοιχθσ εγγραφισ
μεταδεδομζνων, ϊςτε να είναι
εφικτι θ άμεςθ αντιςτοίχιςθ
ψθφιακϊν αρχείων με εγγραφζσ
μεταδεδομζνων.
υμπληρωματική Οδηγία
Στα μεταδεδομζνα εγγραφισ που
διατίκενται για ενςωμάτωςθ ςτον
ενιαίο κατάλογο μζςω OAI-PMH
κα πρζπει για κάκε ζνα από τα
ψθφιακά αρχεία που ςυνδζονται
με τθν εγγραφι να περιζχεται
λειτουργοφςα διαδικτυακι
διεφκυνςθ (URL) θ οποία να
επιτρζπει τθν ανάκτθςθ του κάκε
αρχείου ςτθ μζγιςτθ διακζςιμθ
ανάλυςθ.
Κα πρζπει να παρζχονται κατά
ελάχιςτον οι ακόλουκεσ
πλθροφορίεσ ςτα μεταδεδομζνα
αδειοδότθςθσ:
- Άδειασ χριςθσ μεταδεδομζνων
και ψθφιακοφ υποκατάςτατου
κωδικοποιθμζνθ ςφμφωνα με το
πρότυπο CC-REL.
- Ρεδίο (on/off) που καταγράφει
για το αν προβλζπεται θ
δυνατότθτα download του υλικοφ
από τον τελικό χριςτθ.
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12

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ μεταδεδομζνων και
δεδομζνων

13

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ μεταδεδομζνων
Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο.

14

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ μεταδεδομζνων

15

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ μεταδεδομζνων
και δεδομζνων

16

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ μεταδεδομζνων
και δεδομζνων

Στα μεταδεδομζνα εγγραφισ που
διατίκενται μζςω OAI- PMH προσ
τον ενιαίο κατάλογο κα πρζπει για
κάκε ζνα από τα ψθφιακά αρχεία
που ςυνδζονται με τθν εγγραφι
να περιζχεται λειτουργοφςα
διεφκυνςθ (URL) θ οποία να
επιτρζπει τθν ανάκτθςθ υλικοφ
κατάλλθλου για τθν
προβολι/προεπιςκόπιςθ του
κάκε αρχείου. Ραραδείγματα:
εικόνα ανάλυςθσ επιπζδου
thumbnail για εικόνεσ, εικόνα
εξωφφλλου για βιβλία, εικόνα
πρϊτθσ ςελίδασ για άρκρα,
κϊδικασ ενςωμάτωςθσ ςε τρίτθ
ιςτοςελίδα για streaming video με
άδεια χριςθσ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο εδάφιο 2.5 για τα
μεταδεδομζνα.
Θ κωδικοποίθςθ του πεδίου
dc.type ςτα μεταδεδομζνα
εγγραφισ που διατίκενται μζςω
OAI-PMH κα πρζπει να περιζχει
μοναδικό αναγνωριςτικό με
αναφορά ςε τυποποιθμζνο
λεξιλόγιο όρων για τφπουσ
υμπληρωματική Οδηγία
Το τυποποιθμζνο λεξιλόγιο
μπορεί να οριςτεί και από τον
φορζα
Θ κωδικοποίθςθ του πεδίου
dc.creator ςτα μεταδεδομζνα
εγγραφισ που διατίκενται μζςω
OAI-PMH κα πρζπει να ακολουκεί
κακιερωμζνο πρότυπο
βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςε ό,τι
αφορά τθ γραφι των ονομάτων
δθμιουργϊν.
Θ κωδικοποίθςθ του πεδίου
dc.language (αν υπάρχει) ςτα
μεταδεδομζνα εγγραφισ που
διατίκενται μζςω OAI- PMH κα
πρζπει να ακολουκεί το πρότυπο
ISO 639-2, ενϊ για τισ περιπτϊςεισ
γλωςςϊν που ςτο ςυγκεκριμζνο
πρότυπο ζχουν δφο
διαφορετικοφσ κωδικοφσ
(ορολογίασ και βιβλιογραφικό),
κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ο
βιβλιογραφικόσ κϊδικασ (ISO 6392/B).
Θ κωδικοποίθςθ του πεδίων
θμερομθνίασ (dc.date & qualifiers)
ςτα μεταδεδομζνα εγγραφισ που
διατίκεται μζςω OAI-PMH κα
πρζπει να ακολουκεί το πρότυπο
ISO 8601.
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17

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ μεταδεδομζνων
και δεδομζνων

18

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςφνταξθσ και
δομισ μεταδεδομζνων
Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο.

19

Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο.

20

Διαλειτουργικότθτα ςε
Σθμαςιολογικό επίπεδο.

21

Διαλειτουργικότθτα ςε
Σθμαςιολογικό επίπεδο.

22

Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο.

Στα μεταδεδομζνα εγγραφισ που
διατίκενται μζςω OAI- PMH το
πεδίο dc.date κα αναφζρεται ςτθν
θμερομθνία ζκδοςθσ του
τεκμθρίου, όπου υπάρχει ζκδοςθ.
Διαφορετικά κα ςυμπλθρϊνεται θ
θμερομθνία δθμιουργίασ του
τεκμθρίου ςτο πεδίο
dcterms.created
(http://purl.org/dc/terms/created)
Δεςμευμζνα λεξιλόγια, κθςαυροί
και ςυναφι εργαλεία ορολογίασ
που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο
ζργων κα πρζπει να διατίκενται
για εξαγωγι ςε μορφι ςυμβατι
με ζνα από τα παρακάτω
πρότυπα:
Simple Knowledge Organization
System (SKOS) ISO 2788 ISO 5964
Το υλικό αυτό κα παρζχεται με
άδεια χριςθσ ςυμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο εδάφιο 2.5 για τα
μεταδεδομζνα.
Κάκε αναφορά ςτα μεταδεδομζνα
εγγραφϊν ςε κεματικζσ
κατθγορίεσ κα πρζπει να περιζχει
μοναδικό αναγνωριςτικό τουσ ςε
κακιερωμζνο ελεγχόμενο
λεξιλόγιο ι/και κθςαυρό.
Κάκε αναφορά ςτα μεταδεδομζνα
εγγραφϊν ςε ονόματα ανκρϊπων
κα πρζπει να περιζχει μοναδικό
αναγνωριςτικό τουσ ςε
κακιερωμζνο ελεγχόμενο
λεξιλόγιο / κθςαυρό.
υμπληρωματική Οδηγία
Το κακιερωμζνο λεξιλόγιο μπορεί
να οριςτεί και από τον φορζα αν
δεν υπάρχει αντίςτοιχο διακζςιμο
λεξιλόγιο/κθςαυρόσ ευρείασ
χριςθσ
Κάκε αναφορά ςτα μεταδεδομζνα
εγγραφϊν ςε τοπωνφμια κα
πρζπει να περιζχει μοναδικό
αναγνωριςτικό τουσ ςε
κακιερωμζνο ελεγχόμενο
λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ι/και
κθςαυρό.
Κάκε αναφορά ςτα μεταδεδομζνα
εγγραφϊν ςε ονόματα
οργανιςμϊν κα πρζπει να
περιζχει μοναδικό αναγνωριςτικό
τουσ ςε κακιερωμζνο ελεγχόμενο
λεξιλόγιο ι/και κθςαυρό .
υμπληρωματική Οδηγία
Το κακιερωμζνο λεξιλόγιο μπορεί
να οριςτεί και από τον φορζα αν
δεν υπάρχει αντίςτοιχο διακζςιμο
λεξιλόγιο/κθςαυρόσ ευρείασ
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χριςθσ
Κάκε αναφορά ςτα μεταδεδομζνα
εγγραφϊν ςε χρονολογικζσ
περιόδουσ κα πρζπει να περιζχει
μοναδικό αναγνωριςτικό τουσ ςε
κακιερωμζνο ελεγχόμενο
λεξιλόγιο ι/και κθςαυρό.
υμπληρωματική Οδηγία
Το κακιερωμζνο λεξιλόγιο μπορεί
να οριςτεί και από τον φορζα αν
δεν υπάρχει αντίςτοιχο διακζςιμο
λεξιλόγιο/κθςαυρόσ ευρείασ
χριςθσ
Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να
χρθςιμοποιεί κάποιο από τα
διεκνϊσ αποδεκτά κακιερωμζνα
ςχιματα και οντολογίεσ για τθν
τεκμθρίωςθ των Ϊθφιακϊν του
Ρόρων με δυνατότθτεσ
αναλυτικισ καταγραφισ τθσ
ςθμαςιολογίασ των
μεταδεδομζνων, όπωσ MARC21,
UNIMARC, MODS, EAD, Europeana
Data Model, LIDO, VRA Core,
CIDOC- CRM.
Ο Δικαιοφχοσ αναλαμβάνει (α) να
παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ και
να προβαίνει ςτισ Ρράξεισ
αντιςτοίχιςθσ που είναι
απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ
των δράςεων
διαλειτουργικότθτασ και (β) να
ςυμμετζχει ςτισ ομάδεσ εργαςίασ
και κοινότθτεσ που δφναται να
δθμιουργιςει το ΕΚΤ προκειμζνου
να διαςφαλιςκεί θ ςθμαςιολογικι
διαλειτουργικότθτα μζςω τθσ
υλοποίθςθσ ςε εκνικό επίπεδο
πρότυπα και πρακτικζσ του
Europeana Data Model 5.2.3 (EDM
5.2.3), ςυμπεριλαμβανομζνων
των αδειοδοτικϊν πρακτικϊν
Ραροχι των μεταδεδομζνων ςε
μορφι ςφμφωνθ με το μοντζλο
CIDOC-CRM.

23

Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο.

24

Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο.

25

Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο.

26

Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο

27

Διαλειτουργικότθτα ςε
επίπεδο ςυςτθμάτων
αναηιτθςθσ και
καταλόγων.
Διαλειτουργικότθτα ςε
ςθμαςιολογικό επίπεδο.

Τα μεταδεδομζνα του
αποκετθρίου είναι διακζςιμα ωσ
Linked Data.

ΝΑΛ

Διαλειτουργικότθτα ςε
νομικό επίπεδο.

Ρεριζχονται μεταδεδομζνα για το
είδοσ τθσ άδειασ με τθν οποία
διατίκεται ο Ϊθφιακόσ Ρόροσ.
Ακολουκοφνται οι οδθγίεσ
τυποποιθμζνθσ αδειοδότθςθσ
από το ΕΚΤ προκειμζνου να
διαςφαλιςκεί θ ςυμβατότθτα
μεταξφ των αδειϊν των

ΝΑΛ

28
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Ϊθφιακϊν Ρόρων του ςυνόλου
των Δικαιοφχων των
Ρροςκλιςεων 31 και 31.2

Ρίνακασ 4 Μόνιμοι προςδιοριςτζσ (διευκφνςεισ) πόρων ψθφιακοφ
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ
Α/Α

Ρροδιαγραφι

211
1

Απαιτείται παροχι των τεκμθρίων με
αποκετιριο που να υποςτθρίηει μθχανιςμό
persistent identifier handle service για τθν
παροχι μονίμων τοποκεςιϊν ψθφιακοφ
περιεχομζνου ανεξάρτθτουσ από το
ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα λογιςμικοφ που
υλοποιεί το αποκετιριο.
Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τον φορζα κα
πρζπει να εκδϊςει persistent identifiers Handle
System RFC3650,RFC3652
To λογιςμικό να υποςτθρίηει διάκεςθ
ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτισ διευκφνςεισ που
ορίηουν τα persistent identifiers

2

3

4

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Το λογιςμικό διάκεςθσ κα πρζπει να
υποςτθρίηει Handle System RFC3650

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

Ρίνακασ 5 Διαλειτουργικότθτα με βαςικι υπθρεςία Αςφαλοφσ
Διαφφλαξθσ
Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ
ΤΛΤΛΟΣ

1

Είδοσ ψθφιακϊν αρχείων
αρχεία που κάνει
διακζςιμα ο Δικαιοφχοσ
ςτο ςφςτθμα Αςφαλοφσ
Διαφφλαξθσ

2

Ρρότυπα και διεπαφζσ για
ςυλλογι ψθφιακϊν πόρων
από ςφςτθμα Αςφαλοφσ
Διαφφλαξθσ

3

Συλλογι ψθφιακϊν πόρων
Δικαιοφχων από ςφςτθμα
Αςφαλοφσ Διαφφλαξθσ

ΡΕΛΓΑΨΘ

Τα ψθφιακά αρχεία ςτθν
υψθλότερθ ποιότθτα και
πιςτότθτα των Ϊθφιακϊν Ρόρων
ςτθν τελικι τουσ επεξεργαςμζνθ
μορφι
METS ι OAI-ORE μθχανιςμοί ι
άλλοι τεκμθριωμζνα από τον
δικαιοφχο ι τον Ανάδοχο
αντίςτοιχοι μθχανιςμοί μζςω
Web Service για μεταφόρτωςθ
αντιγράφων αςφαλείασ ςε
υποδομι Αςφαλοφσ Διαφφλαξθσ
δικτυακοί μθχανιςμοί
Web service με δυνατότθτα
authentication/access restriction
για διαδικτυακι μεταφόρτωςθ
του πλιρουσ ψθφιακοφ αρχείου
με βάςθ τθν μόνιμθ (persistent)
διεφκυνςθ του αντίςτοιχου
ψθφιακοφ πόρου όπωσ δίνεται
ςφμφωνα και με τον Ρίνακα 3
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4

Συλλογι ψθφιακϊν πόρων
Δικαιοφχων από ςφςτθμα
Αςφαλοφσ Διαφφλαξθσ

5

Αρχικι απόκεςθ
ψθφιακϊν πόρων ςτο
ςφςτθμα Αςφαλοφσ
Διαφφλαξθσ

ςθμείο 8 από το ςφςτθμα
Αςφαλοφσ Διαφφλαξθσ
Ϊθφιακϊν Ρόρων
Θ δυνατότθτα ςυλλογισ των
ψθφιακϊν αρχείων των
ψθφιακϊν πόρων κα είναι
διαρκϊσ διαδικτυακά
προςβάςιμθ ςτο ςφςτθμα
Αςφαλοφσ Διαφφλαξθσ, ϊςτε να
γίνεται ανανζωςθ των ψθφιακϊν
αρχείων ςε περίπτωςθ
μεταβολϊν τουσ
Διαδικτυακά ςφμφωνα με τα
προθγοφμενα. Εναλλακτικά θ
αρχικι μεταφορά μπορεί να γίνει
με offline batch τρόπο εφόςον
παραςχεκεί αντίςτοιχθ των
ψθφιακϊν αρχείων με τισ
εγγραφζσ μεταδεδομζνων του
ψθφιακοφ πόρου.

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Ρίνακασ 6 Συςτιματα διάκεςθσ πόρων ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ
αποκζματοσ
Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ
ΤΛΤΛΟΣ

1

Ρροβολι του υλικοφ

2

Ρροβολι του υλικοφ ςε
κατάλλθλο context.

3

Εφκολοσ εντοπιςμόσ και
ανάκτθςθ του υλικοφ από
το διαδικτυακό χριςτθ.

ΡΕΛΓΑΨΘ

Ο ανάδοχοσ κα παρζχει λίςτα με
τισ διευκφνςεισ προβολισ των
αντικειμζνων
Για κάκε πόρο (τεκμιριο)
υπάρχει διαδικτυακι ςελίδα
παρουςίαςθσ που περιλαμβάνει
τα μεταδεδομζνα του, ενϊ
γίνεται προβολι του ίδιου του
ψθφιακοφ τεκμθρίου. Σε κάποιεσ
περιπτϊςεισ ςτθ ςελίδα μπορεί
να περιλαμβάνεται μόνο υπερςφνδεςμοσ ςε ξεχωριςτι ςελίδα
προβολισ του τεκμθρίου.
Δυνατότθτα download των
τεκμθρίων από τον τελικό χριςτθ
(όπου είναι εφικτό βάςει
πνευματικϊν δικαιωμάτων)
μζςω εμφανοφσ επιλογισ / υπερςυνδζςμου ςτθ ςελίδα
παρουςίαςθσ του κάκε
τεκμθρίου.
Συμπλθρωματικι Οδθγία
Θ δυνατότθτα για download
βάςει τον πνευματικϊν
δικαιωμάτων κα κωδικοποιείται
ςε πεδίο των μεταδεδομζνων
όπωσ προςδιορίηεται ςτον
πίνακα 3 ςθμείο 7
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4

Ρροβολι του υλικοφ ςε
κατάλλθλο context.
Διαςφνδεςθ του υλικοφ
από εξωτερικζσ πθγζσ.

5

Διαςφνδεςθ του υλικοφ
από εξωτερικζσ πθγζσ.

6

Εφκολοσ εντοπιςμόσ και
ανάκτθςθ του υλικοφ από
το διαδικτυακό χριςτθ.

7

Βελτίωςθ εμπειρίασ
χριςτθ.

8
Εφκολοσ εντοπιςμόσ και
ανάκτθςθ υλικοφ από το
διαδικτυακό χριςτθ.

9

Ανοιχτά δεδομζνα

Οι ςελίδεσ παρουςίαςθσ του
τεκμθρίου κακϊσ και οι
ξεχωριςτζσ ςελίδεσ προβολισ
του (όπου υπάρχουν) είναι
απευκείασ προςπελάςιμεσ (deep
linking) μζςω φιλικϊν προσ το
χριςτθ διαδικτυακϊν
διευκφνςεων (URL).
Οι διευκφνςεισ των ςελίδων
παρουςίαςθσ του τεκμθρίου
διακζτουν μοναδικοφσ, μόνιμουσ
προςδιοριςτζσ (persistent
identifiers).
Απλι και ςφνκετθ αναηιτθςθ ςτα
μεταδεδομζνα τεκμθρίων. Στον
κατάλογο αποτελεςμάτων
περιλαμβάνονται υπερςφνδεςμοι ςτισ ςελίδεσ
παρουςίαςθσ των αντίςτοιχων
τεκμθρίων.
Ραρουςίαςθ του κειμζνου ωσ
ενιαίου αρχείου - δεν αρκεί
παράκεςθ υπερ-ςυνδζςμων ςε
επιμζρουσ ςαρωμζνεσ ςελίδεσ,
προςβάςιμεσ με επιπλζον
βιματα ι ωσ λειτουργία που
ενςωματϊνει ενιαίο online
reading.
Αναηιτθςθ ςτο πλιρεσ κείμενο
Συμπλθρωματικι Οδθγία
Εξαιροφνται περιπτϊςεισ
τεκμθρίων που προζρχονται από
ςάρωςθ και δεν
πραγματοποιικθκε οπτικι
αναγνϊριςθ χαρακτιρων (OCR)
Τα δεδομζνα διατίκενται ςε
μθχαναγνϊςιμθ και δομθμζνθ
μορφι, ςε ανοιχτό μορφότυπο
(π.χ. Σε cvs αντί xls)
Συμπλθρωματικι Οδθγία
Είναι επικυμθτι θ χριςθ
ανοιχτϊν προτφπων από το W3C
(RDF και SPARQL)

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Ρίνακασ 7 Υποχρεωτικι τιρθςθ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ
προδιαγραφϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου από το ΕΚΤ
Α/Α

Ρροδιαγραφι

Τίτλοσ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ρεριγραφι
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1

2

3

4

Ρροδιαγραφι

Αρχικόσ ζλεγχοσ

Ενδιάμεςοσ ζλεγχοσ

Τελικόσ ζλεγχοσ

Μεταφόρτωςθ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ζλεγχοσ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν
διαλειτουργικότθτασ και
ανοιχτϊν δεδομζνων
κατά τθ δοκιμαςτικι
λειτουργία του
λογιςμικοφ ςτακερισ
διάκεςθσ (από το ΕΚΤ).
Ολοκλιρωςθ ενδιάμεςου
ελζγχου των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν
διαλειτουργικότθτασ και
ανοιχτϊν δεδομζνων
(από το ΕΚΤ).
Τελικι πιςτοποίθςθ
ελζγχου των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν
διαλειτουργικότθτασ και
ανοιχτϊν δεδομζνων
(από το ΕΚΤ).
Μεταφόρτωςθ
μεταδεδομζνων και
αντιγράφων αςφαλείασ
του ψθφιακοφ
περιεχομζνου ςτον
κατάλογο και υποδομι
ανοικτοφ ψθφιακοφ
τεκμθριωμζνου του ΕΚΤ.

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
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Ρίνακασ 8 Ρροδιαγραφζσ παρουςίαςθσ και διάκεςθσ για εικόνεσ
Α/Α

Ρροδιαγραφι

Τίτλοσ
1

2

3

4

Βελτίωςθ
εμπειρίασ
χριςτθ.

Βελτίωςθ
εμπειρίασ
χριςτθ.

Βελτίωςθ
εμπειρίασ
χριςτθ.

Βελτίωςθ
εμπειρίασ
χριςτθ.

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ρεριγραφι
Μεγζκυνςθ / ςμίκρυνςθ πολλϊν
επιπζδων με ταυτόχρονθ
δυνατότθτα “pan”, όπου είναι
εφικτό βάςει πνευματικϊν
δικαιωμάτων. Συνιςτάται θ
ταυτόχρονθ παρουςίαςθ ςτθν ίδια
ςελίδα τόςο του μεγεκυμζνου
τμιματοσ τθσ εικόνασ όςο και
ολόκλθρθσ τθσ εικόνασ.
Ρεριςτροφι τουλάχιςτον τριϊν
επιπζδων κατά βιμα 90 μοιρϊν
και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ,
όπου κρίνεται χριςιμο για τουσ
διαδικτυακοφσ χριςτεσ.
Υπερ-ςφνδεςμοσ για απευκείασ
προβολι τθσ εικόνασ ςτθ μζγιςτθ
ανάλυςθ που είναι διακζςιμθ ςτο
Διαδίκτυο. Ο προςδιοριςμόσ τθσ
μζγιςτθσ ανάλυςθσ που διατίκεται
διαδικτυακά μπορεί να εξαρτάται
από περιοριςμοφσ πνευματικϊν
δικαιωμάτων ι από τθν καλφτερθ
δυνατι διαμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ
του χριςτθ, π.χ. χρειάηεται πολλζσ
φορζσ πρακτικά ςυμβιβαςμόσ
μεταξφ προβολισ ςε υψθλι
ανάλυςθ και διατιρθςθσ του
μεγζκουσ αρχείου ςε λογικά
επίπεδα.
Θ υποςτιριξθ των προδιαγραφϊν
για τθν παρουςίαςθ και διάκεςθ
εικόνων κα πρζπει να ειςάγει τισ
μικρότερεσ δυνατζσ απαιτιςεισ
από τα λογιςμικά πλοιγθςθσ
(browsers) διαδικτυακϊν χρθςτϊν.
Κατά προτίμθςθ κα πρζπει να
υπάρχει ζκδοςθ τθσ παρουςίαςθσ
ςτθν οποία απαιτείται μόνο
υποςτιριξθ Javascript. Είναι επίςθσ
αποδεκτό, αλλά δεν ςυνίςταται, οι
λειτουργίεσ να βαςίηονται
αποκλειςτικά ςε τεχνολογίεσ Flash,
Java, Silverlight ι αντίςτοιχεσ. Μια
βζλτιςτθ εναλλακτικι είναι θ
διακεςιμότθτα τουλάχιςτον δφο
εκδόςεων, μία μικρϊν απαιτιςεων
(javascript) και μία πιο απαιτθτικι
(π.χ. Flash, Java ι Silverlight).
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ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
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ΡΑΑΡΟΜΡΘ
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Α/Α

Ρροδιαγραφι

5

Βελτίωςθ
εμπειρίασ
χριςτθ.

6

Ανοιχτι διάκεςθ
δεδομζνων
εφαρμογϊν

7

Επικαιροποίθςθ
περιεχομζνου
εφαρμογϊν

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Συνιςτάται οι προ-αναφερκείςεσ
λειτουργίεσ να διατίκενται μζςα
από τθ ςελίδα παρουςίαςθσ του
τεκμθρίου (με μεταδεδομζνα και
προβολι τθσ εικόνασ) ϊςτε να μθ
χρειάηεται αλλαγι ςελίδασ από το
διαδικτυακό χριςτθ.
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία
υλοποιοφνται κλειςτζσ εφαρμογζσ
(πχ. Flash) διατίκενται και τα
πρωτογενι δεδομζνα ςε μορφι
XML και αποτίκενται ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ των Ρινάκων 2-7
Θ εφαρμογι κα πρζπει να
υποςτθρίηει ςφςτθμα διαχείριςθσ
περιεχομζνου

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ
Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

1

Υπθρεςία τεκμθρίωςθσ πολιτιςτικοφ
υλικοφ..

ΝΑΛ

2

Υπθρεςία προβολισ ανοικτοφ τεκμθριωμζνου
ψθφιακοφ περιεχομζνου μζςω του ΕΚΤ.
Υπθρεςία προβολισ πολιτιςτικοφ υλικοφ μζςω
τθσ πφλθσ.
Υπθρεςίεσ ςφνκετθσ αναηιτθςθσ περιεχομζνου.
Υπθρεςία ςυμμετοχισ και ενθμζρωςθσ
guestbook.
Υπθρεςία ςχολιαςμοφ περιεχομζνου μζςω wikis.
Υπθρεςία ενθμζρωςθσ προςωπικοφ newsletter
Υπθρεςία ενθμζρωςθσ RSS.
Υπθρεςία ςυηθτιςεων forum.
Υπθρεςία παροχισ ψυχαγωγικοφ υλικοφ.
Υπθρεςία παροχισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
Υπθρεςία προβολισ ςθμείων ενδιαφζροντοσ &
διαδρομϊν ςε διαδραςτικοφσ χάρτεσ.
Υπθρεςία διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ
ειςιτθρίων
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να
επιτρζπουν τθ χριςθ του ςυςτιματοσ και των
επιμζρουσ εφαρμογϊν από απεριόριςτο αρικμό
επιςκεπτϊν και εγγεγραμμζνων χρθςτϊν
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να
επιτρζπουν τθ διάκεςθ των υπθρεςιϊν του
ςυςτιματοσ μζςω διαδικτφου
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να
επιτρζπουν τθν μελλοντικι επζκταςθ των
προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο
εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων

ΝΑΛ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
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Α/Α

17

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να
επιτρζπουν τθν μελλοντικι επζκταςθ των
ςυςτθμάτων H/W του ζργου που κα
“φιλοξενιςουν” το εν λόγω λογιςμικό
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Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ
Α/Α
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ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Υλοποίθςθ βάςει λογικοφ μοντζλου του Web Ν–
tier (3-tier)
Ρεριγραφι λειτουργίασ επιπζδου Ραρουςίαςθσ
Ρεριγραφι λειτουργίασ επιπζδου
Επιχειρθςιακισ Λογικισ ι Εφαρμογϊν
Ρεριγραφι λειτουργίασ επιπζδου Δεδομζνων
Ωριςθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν ΕΚΤ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου
Α/Α
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2

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

Ωριςθ τεχνολογικϊν ςυμβατζσ με διεκνϊσ
αναγνωριςμζνα standards (όπωσ HTML, XML,
LDAP
Αναλυτικι παρουςίαςθ χρθςιμοποιοφμενων
τεχνολογιϊν

Ρροδιαγραφζσ
Εφαρμογϊν)
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ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Λειτουργικϊν

Ενοτιτων

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ωριςθ ςυςτθμάτων «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ
(open architecture)
Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του ΡΣ
Αρχιτεκτονικι Ν-tier
Μζγιςτθ δυνατι ομοιομορφία ςτισ διεπαφζσ
μεταξφ των διαφόρων υποςυςτθμάτων
Δυνατότθτα μαηικισ εξαγωγισ και ειςαγωγισ
των μεταδεδομζνων ψθφιοποίθςθσ μζςω
αρχείων XML
Ωριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ για τισ
λειτουργίεσ του χριςτθ
Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και
ανταλλαγι δεδομζνων
Υλοποίθςθ ςυςτιματοσ άμεςθσ υποςτιριξθσ
βοικειασ ςε μορφι εγχειριδίου (online manual).
Τα μθνφματα λακϊν, τα οποία κα παρουςιάηουν
οι εφαρμογζσ ςτουσ χριςτεσ, είναι ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα.
Σχεδιαςμόσ ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο
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λειτουργίασ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Ωανίων
Ελεγχόμενθ και διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο
Ρλθροφοριακό Σςφςτθμα
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να
επιτρζπουν τθ χριςθ του ςυςτιματοσ και των
επιμζρουσ εφαρμογϊν από απεριόριςτο αρικμό
επιςκεπτϊν και εγγεγραμμζνων χρθςτϊν
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να
επιτρζπουν τθ διάκεςθ των υπθρεςιϊν του
ςυςτιματοσ μζςω διαδικτφου
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να
επιτρζπουν τθν μελλοντικι επζκταςθ των
προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο
εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων
Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να
επιτρζπουν τθν μελλοντικι επζκταςθ των
ςυςτθμάτων H/W του ζργου που κα
“φιλοξενιςουν” το εν λόγω λογιςμικό
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Λειτουργικι Ενότθτα «Ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ υλικοφ»
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ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ϊθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των επιλεγμζνων
τεκμθρίων τθσ ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Ωανίων.
Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει πλιρεσ ςχζδιο
υλοποίθςθσ των εργαςιϊν που αναλαμβάνει, με
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και αναλυτικι
περιγραφι των εργαςιϊν, το οποίο
περιλαμβάνει λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ
μεκόδουσ χειριςμοφ του υλικοφ προσ
ψθφιοποίθςθ, τον εξοπλιςμό που κα
χρθςιμοποιθκεί (scanner, φωτογραφικζσ
μθχανζσ, φωτιςτικά μζςα)
Δθμιουργία πρωτογενοφσ ψθφιακοφ υλικοφ.
Διάκεςθ ψθφιακοφ υλικοφ ςτο ευρφ κοινό μζςω
τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ.
Θ εργαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ κα
πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ του μουςείου
Οι εργαςίεσ φωτογράφθςθσ και ςάρωςθσ κα
πραγματοποιθκοφν με προδιαγραφζσ που
εξαςφαλίηουν τθν αςφάλεια του πρωτογενοφσ
υλικοφ και τθν ποιότθτα των παραγόμενων
ψθφιακϊν τεκμθρίων
Λκανοποιοφνται οι απαιτιςεισ των βαςικϊν
παραμζτρων Ϊθφιοποίθςθσ και Τεκμθρίωςθσ
όπωσ διατυπϊνονται ςτον “ Οδθγόσ Καλϊν
Ρρακτικϊν για τθν Ϊθφιοποίθςθ και τθ
Μακροπρόκεςμθ Διατιρθςθ Ρολιτιςτικοφ
Ρεριεχομζνου Καλζσ Ρρακτικζσ και Ρρακτικζσ
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ΝΑΛ
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ΝΑΛ
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ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Οδθγίεσ” Ζκδοςθ 1.0
http://hdl.handle.net/10442/8769
Ψθφιοποίθςθ
Ρεριγραφι μεκοδολογίασ εργαςιϊν
ψθφιοποίθςθσ που κα υιοκετθκεί
Ϊθφιοποίθςθ 590 επιλεγμζνων αντικειμζνων
Ρεριγραφι μεκοδολογίασ παραγωγισ
διςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ.
Ρεριγραφι μεκοδολογίασ παραγωγισ
τριςδιάςτατθ απεικόνιςθσ.
Οι λιψεισ ανά αντικείμενο κα υπερβαίνουν τθ
μια (με μζγιςτο τισ 3 για περιοριςμζνο πλικοσ
αντικειμζνων )
Οι ψθφιακζσ εικόνεσ κα υποςτοφν ςχετικι
επεξεργαςία για τθν παραγωγι ομοιόμορφου
αποτελζςματοσ
Διςδιάςτατθ απεικόνιςθ 50 γλυπτϊν
Διςδιάςτατθ απεικόνιςθ 5 ψθφιδωτϊν
Διςδιάςτατθ απεικόνιςθ 10 επιγραφϊν
Διςδιάςτατθ απεικόνιςθ 100 νομιςμάτων
Διςδιάςτατθ απεικόνιςθ 100 αγγείων
Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ 150 αγγείων
Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ 100 πινακίδων,
ςφραγιςμάτων, διςκίων, ςφραγιδόλικων.
Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ 75 κοςμθμάτων και
μικροαντικειμζνων
Τα τριςδιάςτατα αντικείμενα κα είναι πιςτι
αναπαράςταςθ των κανονικϊν ωσ προσ
διαςτάςεισ και χρϊματα.
Ραραγωγι αρχείων VRML, Ω3D για τα
τριςδιάςτατα αντικείμενα.
Ο χριςτθσ με εφκολεσ και απλζσ κινιςεισ του
mouse κα μπορεί να πλοθγθκεί ςτα αντικείμενα.
Ρροβολι τριςδιάςτατων αντικειμζνων μζςα από
τθ πολιτιςτικι πφλθ.
Διαςφνδεςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων με
περιεχόμενο από τθ πολιτιςτικι πφλθ.
Εφαρμογι διαδικαςίασ ποιοτικοφ ελζγχου του
αποτελζςματοσ βάςει των προδιαγραφϊν ΕΚΤ
(υπάρχει ςχετικόσ ςφνδεςμοσ ςτο κζιμενο) .
Αποκικευςθ του ψθφιακοφ προϊόντοσ ςτο
ςφςτθμα τθσ Διαδικτυακισ Ρολιτιςτικισ Ρφλθσ
Ο τρόποσ προβολισ κα εξαςφαλίηει τθν πιςτι
προβολι του υλικοφ ςτον θλεκτρονικό
υπολογιςτι
Θλεκτρονικι Τεκμθρίωςθ
Θλεκτρονικι καταγραφι και μεταφορά των
υπαρχόντων και εγκεκριμζνων ςτοιχείων
καταλογογράφθςθσ των αρχαιολογικϊν
αντικειμζνων ςτο ςφςτθμα τθσ Διαδικτυακισ
Ρολιτιςτικισ Ρφλθσ
Συμπλθρωματικι ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και
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ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ςχετικϊν με τα αρχαιολογικά αντικείμενα
πλθροφοριϊν
Αποκικευςθ
ΝΑΛ
Ρροβολι του ψθφιακοφ προϊόντοσ και των
ΝΑΛ
μεταδεδομζνων μζςω τθσ Ρφλθσ.
Διαςφνδεςθ περιεχομζνου Ρφλθσ με ψθφιακό
ΝΑΛ
υλικό τεκμθρίωςθσ.
Μεταδεδομζνα Ψθφιοποίθςθσ – Ρρότυπο Dublin Core
Συμμόρφωςθ με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ
ΝΑΛ
του ςυνόλου των ςτοιχείων μεταδεδομζνων του
Dublin Core
Αποκικευςθ δεδομζνων ψθφιοποίθςθσ και
ΝΑΛ
τεκμθρίωςθσ ςτο αποκετιριο του ΕΚΤ
Κατά τθ διαδικαςία τθσ τεκμθρίωςθσ κα
ΝΑΛ
καταγραφοφν οι πλθροφορίεσ και τα
μεταδεδομζνα που απαιτοφνται από τθ
διακιρυξθ

Λειτουργικι Ενότθτα «Ανάπτυξθ Διαδικτυακισ πφλθσ»
A/A
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ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Υποςτιριξθ περιεχομζνου ςε δφο τουλάχιςτον
γλϊςςεσ: υποχρεωτικά Ελλθνικι και Αγγλικι
Ρλιρθ ςυμβατότθτα με τουσ κυριότερουσ
φυλλομετρθτζσ περιιγθςθσ (ΛΕ Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, κλπ.) ςτον Ραγκόςμιο
Λςτό
Να εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ από ςτακμοφσ
εργαςίασ ανεξαρτιτωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ
και λογιςμικοφ περιιγθςθσ (Web Browser)
Δυνατότθτα πλοιγθςθσ μζςω υπολογιςτϊν
παλάμθσ (PDAs) και κινθτά τθλζφωνα τελευταίασ
γενιάσ (Smart Phones), τουλάχιςτον για
περιεχόμενο που θ κωδικοποίθςι του το
επιτρζπει (π.χ. κείμενα, εικόνεσ, κλπ.)
Υποςτιριξθ ανοιχτϊν αρχιτεκτονικϊν και
προτφπων για διαςφνδεςθ, επικοινωνία και
διαλειτουργικότθτα:
- Διαλειτουργικότθτα με τρίτα ςυςτιματα
μζςω υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων SOAP,
WSDL και UUDI
- Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων τεχνολογίασ
TCP/IP ςε επίπεδο δικτφου και εφαρμογισ
(IP v4, DNS, FTP, HTTP, SMTP/MIME, POP3,
IMAP, LDAP v3)
- Διανομι περιεχομζνου μζςω RSS,
- Διανομι περιεχομζνου μζςω OAI-PMH
Φπαρξθ κατάλλθλων εργαλείων ανάπτυξθσ
λογιςμικοφ, αναφορϊν, ςχεδιαςμοφ
επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν
Συμβατότθτα με εφαρμογζσ διαχείριςθσ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
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ΝΑΛ

ΝΑΛ
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ΑΡΑΛΤΘΣΘ

γραφείου που υποςτθρίηουν τθ μορφι Open
Document Format (ODF) (MS Office, OpenOffice
ι ιςοδφναμο)
Δυνατότθτα δθμιουργίασ εγγραφϊν δεδομζνων
ςε μορφι αρχείου XML ι plain text για
ενοποίθςθ με εφαρμογζσ τρίτων
Ενςωμάτωςθ και πλιρθ ολοκλιρωςθ του
ςυνόλου του πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, το
οποίο ο διμοσ κα εμπιςτευτεί ςτον υποψιφιο
ανάδοχο προσ επεξεργαςία και ψθφιοποίθςθ
του ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που
αναφζρονται λεπτομερϊσ ςτθν παροφςα
διακιρυξθ (Ρίνακασ C.3.4.1)
Κεντρικι καταχϊρθςθ και διαχείριςθ τθσ
ειςαγόμενθσ πλθροφορίασ ςτθν Ρφλθ ζτςι ϊςτε
θ ίδια πλθροφορία να μθν απαιτείται να
επανειςαχκεί ςε κανζνα άλλο ςθμείο
Δυνατότθτα περιιγθςθσ ςτο πολιτιςτικό
περιεχόμενο ανά ιςτορικι περίοδο.
Δυνατότθτα περιιγθςθσ ςτο πολιτιςτικό
περιεχόμενο ανά κεματικι ενότθτα (δθλ. ,
παράδοςθ, λαογραφία, εκδθλϊςεισ, κλπ.)
Πλεσ οι ενότθτεσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα
είναι οργανωμζνεσ ςε ιεραρχικι δομι, με
δυνατότθτα για ειςαγωγι, διαγραφι και
μεταβολι.
Φπαρξθ ειδικισ ιςτοςελίδασ με τθ δενδρικι δομι
τθσ πφλθσ (site map), θ οποία κα ανανεϊνεται
αυτόματα.
Φπαρξθ θλεκτρονικισ φόρμασ επικοινωνίασ για
να επικοινωνεί ο χριςτθσ με το φορζα.
Δυνατότθτα αποςτολισ ειδοποιιςεων από τθ
διαδικτυακι πφλθ προσ το χριςτθ, μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Δυνατότθτα λιψθσ επικαιροποιθμζνου
περιεχόμενου ςτο κινθτό του τθλζφωνο ι τθν
φορθτι του ςυςκευι μζςω κατάλλθλθσ ζκδοςθσ,
ειδικισ για φορθτζσ ςυςκευζσ.
Δυνατότθτα ειςαγωγισ κειμζνου ςτισ διάφορεσ
ενότθτεσ, αλλά και οποιαςδιποτε μορφισ
αρχείου κειμζνου (pdf, κλπ.), εικόνασ (jpeg, gif,
κλπ), ιχου (mp3, wma, κλπ.), βίντεο (mpeg4, avi,
κλπ.), κλπ.
Δυνατότθτα αλλαγισ /τροποποίθςθσ του
περιεχομζνου
Δυνατότθτα διαγραφισ περιεχομζνου
Δυνατότθτα κακοριςμοφ κφκλου ηωισ (life cycle)
του περιεχομζνου.
Δυνατότθτα διαχείριςθ των λειτουργιϊν και του
περιεχομζνου τθσ διαδικτυακισ πφλθσ μζςω
διαδικτφου με χριςθ γραφικισ διεπαφισ.
Θ μορφοποίθςθ του περιεχομζνου κα γίνεται
μζςα από ενςωματωμζνο HTML WYSIWYG (
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ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
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24

25
26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

What You See Is What You Get) editor
O editor υποςτθρίηει code view (εμφάνιςθ του
κϊδικα HTML) και design view (προεπιςκόπθςθ
τθσ τελικισ μορφισ τθσ ιςτοςελίδασ)
Δυνατότθτα ειςαγωγισ ςχολίων που αφοροφν
ςτο πολιτιςτικό περιεχόμενο
Δυνατότθτα διαχείριςθσ κατθγοριϊν
περιεχομζνου που αφοροφν ςε νζα και
ανακοινϊςεισ. Θ διαχείριςθ των
νζων/ανακοινϊςεων κα γίνεται από ζνα
κεντρικό ςθμείο με δυνατότθτα ειςαγωγισ ι
τροποποίθςθσ/διαγραφισ των υπαρχόντων, ενϊ
κα υποςτθρίηεται διάκεςθ αυτϊν μζςω
τεχνολογίασ RSS feed 2.0.
Υποςτιριξθ μθχανιςμοφ απλισ αναηιτθςθσ με
βάςθ λζξεισ ι φράςεισ
Στον παραπάνω μθχανιςμό αναηιτθςθσ, Τα
αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ κα
περιλαμβάνουν το πολιτιςτικό περιεχόμενο τθσ
Διαδικτυακισ Ρολιτιςμικισ Ρφλθσ
Εκτφπωςθ ςελίδασ/κειμζνου. Πταν τυπϊνεται
μία ςελίδα, κα πρζπει να εκτυπϊνονται μόνο το
περιεχόμενο αυτισ, χωρίσ το υπόλοιπο εικαςτικό
Layout του Διαδικτυακοφ Τόπου
Υποςτιριξθ μθχανιςμοφ αςφάλειασ που να
βαςίηεται ςε ομάδεσ χρθςτϊν με διαφορετικά/
διαβακμιςμζνα δικαιϊματα, όςον αφορά ςτθ
διαχείριςθ του περιεχομζνου, ςτθ ςυμπεριφορά
τουσ κατά τθν πλοιγθςθ, αλλά και ςτθ
διαχείριςθ τθσ γενικότερθσ λειτουργικότθτασ τθσ
Ρφλθσ
Ο παραπάνω μθχανιςμόσ αςφάλειασ να
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τρεισ ομάδεσ
χρθςτϊν: Απλοφσ επιςκζπτεσ, Εγγεγραμμζνουσ
Ωριςτεσ και Διαχειριςτζσ
Ραροχι δυνατότθτασ ςε εγγεγραμμζνουσ
χριςτεσ να ςχολιάηουν ι/ και να βακμολογοφν
το ιδθ υπάρχον περιεχόμενο
Ραροχι δυνατότθτασ ςε εγγεγραμμζνουσ
χριςτεσ να δθμιουργοφν περιεχόμενο, το οποίο
να μποροφν ςτθ ςυνζχεια να τροποποιοφν και να
το διαγράφουν
Θ δθμοςίευςθ οποιουδιποτε περιεχομζνου ςτθν
πφλθ γίνεται μόνο από τουσ διαχειριςτζσ ι/και
λοιπά αναγνωριςμζνα από το διμο ςτελζχθ για
αυτι τθ δουλειά
Οι διαχειριςτζσ του διμου να ζχουν πλιρθ
δικαιϊματα όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ του
περιεχομζνου, των χρθςτϊν και τθσ γενικότερθσ
λειτουργικότθτασ τθσ Ρφλθσ
Υποςτιριξθ μθχανιςμοφ αςφαλοφσ
επικοινωνίασ, με βάςθ τουσ τρεισ βαςικοφσ
πυλϊνεσ: Μυςτικότθτα μθνυμάτων,

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
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37

38

39

40

41

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ακεραιότθτα Μθνυμάτων, Αυκεντικοποίθςθ
επικοινωνοφντων μερϊν, με ςκοπό τθν αςφαλι
μεταφορά των προςωπικϊν και λοιπϊν
ευαίςκθτων δεδομζνων, κακϊσ και των
δεδομζνων υψθλισ διαβάκμιςθσ αςφαλείασ
Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με τθν υπθρεςία
διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ ειςιτθρίων
(βλζπε C.3.4.5), ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ
και ομαλι επικοινωνία και ςυνεργαςία με αυτι,
και ο επιςκζπτθσ να απολαμβάνει τισ υπθρεςίεσ
τθσ (ενθμζρωςθ εκδθλϊςεων και κράτθςθ
ειςιτθρίου) διαμζςου του Ραγκοςμίου Λςτοφ
Δυνατότθτα τροποποίθςθσ εξζλιξθσ των
εφαρμογϊν μζςα από γραφικό περιβάλλον
διαχείριςθσ - ανάπτυξθσ εφαρμογϊν
Θ Διαδικτυακι Ρολιτιςμικι Ρφλθ και οι
ςυνδεδεμζνεσ ςε/ ενςωματωμζνεσ με αυτι
Εφαρμογζσ να ζχουν αναπτυχκεί κάτω από κοινι
πλατφόρμα ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ.
Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με κατάλλθλθ
«Υπθρεςία Καταλόγου» βαςιςμζνθ ςτο πρότυπο
OAI-PMH για τθ ςυλλογι των μεταδεδομζνων
από τθν υπθρεςία καταλόγου του ΕΚΤ
Ραροχι ςυμμετοχικϊν υπθρεςιϊν (web 2.0)
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που
αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ρροβολισ των Σθμείων
Ενδιαφζροντοσ & των Διαδρομϊν ςε διαδραςτικοφσ χάρτεσ»
A/A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ρροβολι ςθμείων ενδιαφερόντων ςε ψθφιακό
χάρτθ.
Διαςφνδεςθ περιεχομζνου με το ςθμείο
ενδιαφζροντοσ.
Δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςθμείων ανά κεματικι
ενότθτα.
Δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςθμείων ανά ιςτορικι
περίοδο
Υποςτιριξθ προβολισ πολυγλωςςικοφ
περιεχόμενου.
Δυνατότθτα ειςαγωγισ διαδρομϊν ςτο χάρτθ.
Εμφάνιςθ προτεινόμενων διαδρομϊν ανά
ενότθτα.
Εμφάνιςθ προτεινόμενων διαδρομϊν ανά
ιςτορικι περίοδο.
Ρροβολι των διαδρομϊν μζςω τθσ πφλθσ.
Δυνατότθτα ειςαγωγισ περιγραφικϊν ςτοιχείων
ςθμείων ενδιαφερόντων:
Πνομα

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
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11

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Είδοσ
Ρεριγραφι
ςθμείου ενδιαφζροντοσ
Ραράμετροι αναηιτθςθσ:
Πνομα
Είδοσ
Ρεριγραφι
ςθμείου ενδιαφζροντοσ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΝΑΛ

Λειτουργικι Ενότθτα «Μακθςιακι Ρλατφόρμα»
A/A

1
2

3

4
5

6

7

8
9

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ανάπτυξθ μακθςιακισ πλατφόρμασ.
Δθμιουργία ενότθτασ για το «Μακθτι»
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που
αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Δθμιουργία ενότθτασ για το «Εκπαιδευτικό»
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που
αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Ανάπτυξθ ψυχαγωγικισ πλατφόρμασ.
Δθμιουργία ψυχαγωγικισ εφαρμογισ «Το
παιχνίδι τθσ Μνιμθσ» ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ.
Δθμιουργία ψυχαγωγικισ εφαρμογισ «Το
παιχνίδι τθσ Λςτορίασ» ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ.
Δθμιουργία ψυχαγωγικισ εφαρμογισ «Ράηλ»
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που
αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Θ εφαρμογι κα λειτουργεί μζςα από τθν
διαδικτυακι πφλθ.
Δυνατότθτα ειςαγωγισ και προβολισ υλικοφ για
χριςτεσ που ανικουν ςε δφο διαφορετικζσ
θλικιακζσ ομάδεσ και για τισ δφο πλατφόρμεσ.

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

Λειτουργικι Ενότθτα «Υπθρεςία διαχείριςθσ κρατιςεων και ζκδοςθσ
ειςιτθρίων»
A/A

1
2

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Δυνατότθτα οριςμοφ διαφορετικϊν χϊρων και
εκδθλϊςεων
Διαχείριςθ του δικαιϊματοσ πϊλθςθσ και
απαγόρευςθ πϊλθςθσ ςυγκεκριμζνων κζςεων
από τα διάφορα ςθμεία πϊλθςθσ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ρροςδιοριςμόσ χϊρων, αικουςϊν, τμθμάτων και
τιμϊν (με αρίκμθςθ κζςεων όπου απαιτείται)
Ρροςδιοριςμόσ τιμοκαταλόγων ανάλογα με τθν
ζκκεςθ/εκδιλωςθ και τον χϊρο
Διαχείριςθ Ομαδικϊν πωλιςεων
Ωριςθ ενιαίου ειςιτθρίου για όλεσ τισ
εκκζςεισ/εκδθλϊςεισ
Αναφορζσ Στατιςτικϊν ςτοιχείων πωλιςεων
Αναφορζσ Λογιςτθρίου Αναλυτικά
Αναφορζσ κλειςίματοσ ταμείου και παράδοςθ
βάρδιασ
Δθμιουργία αρχείου πελατϊν με ιςτορικό των
αγορϊν τουσ
Ρωλιςεισ μζςω διαδικτφου
Ρωλιςεισ μζςω φορθτϊν ςυςκευϊν
Διαχείριςθ αποκικθσ (stock) ειςιτθρίωνω
Διαφοροποίθςθ ανά ζκκεςθ/εκδιλωςθ τθσ
εκτφπωςθσ λογοτφπου και ονόματοσ χορθγοφ
επί του ειςιτθρίου

ΝΑΛ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν
A/A

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ρρόςβαςθ ςτθ πφλθ από ςτακμοφσ εργαςίασ
ανεξαρτιτωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ
Ρρόςβαςθ ςτθ πφλθ από ςτακμοφσ εργαςίασ
ανεξαρτιτωσ λογιςμικοφ web browser
Ρρόςβαςθ ςτθ πφλθ από ςτακμοφσ εργαςίασ
ανεξαρτιτωσ φορθτότθτασ ςυςκευισ(smart
phone, pda)
Κεντρικι διαχείριςθ χρθςτϊν
Λειτουργία Single-sign-on
Κεντρικι καταχϊριςθ πλθροφορίασ
Λειτουργία ςε πραγματικό χρόνο (real time)
Δυνατότθτα εξαγωγισ δεδομζνων ςε μορφι XML
Ομοιογενζσ ςφςτθμα ςτθν εμφάνιςθ.
Ομοιογενζσ ςφςτθμα ςτθν λειτουργία.
Συμμόρφωςθ με τισ προδιαγραφζσ WAI-W3C,
ζκδοςθ 2.0 και επίπεδο προςβαςιμότθτασ
τουλάχιςτον ΑΑ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ
A/A

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

Ψθφιακι μθχανι DSLR
1
Ανάλυςθ
2

Τφποσ Αιςκθτιρα

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

> 14 megapixels
(πραγματικά)
CMOS
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ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

3
4

Format Αιςκθτιρα
ISO

5
6
7
8
9
10

Τφποσ διόπτρασ
Διάφραγμα - Ταχφτθτα
Format αρχείων φωτογραφίασ
Κάρτα μνιμθσ
Διεπαφι Σφνδεςθσ
Δυνατότθτεσ τροφοδοςίασ

11

Γλϊςςα εςωτερικοφ μενοφ

12
Μείωςθ κορφβου ςε υψθλό ISO
Τρίποδο
13
Μζγιςτο φψοσ
14
Ελάχιςτο φψοσ
15
Κλείδωμα ποδιϊν
16
Ρεριςτρεφόμενθ βάςθ
Εξωτερικό Φλάσ
17
Σφνδεςθ και λειτουργία με τθν
φωτογραφικι μθχανι
18
Ωειροκίνθτθ λειτουργία
19
Ρεριςτρεφόμενθ κεφαλι
20
Λειτουργία φωτομζτρθςθσ
21
Δυνατότθτεσ τροφοδοςίασ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

3/2
AUTO (100-6400), 1006400 μζχρι H ανά 1 IL
Οπτικό και Live View
30-1/4000 s
JPEG, RAW
NAI
USB 2.0
Επαναφορτιηόμενθ
μπαταρία lithium-ion
Ελλθνικά ι/και
Αγγλικά
ΝΑΛ
> 120 cm
< 50 cm
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
Επαναφορτιηόμενθ
μπαταρία
και εξωτερικι πθγι
Σαρωτισ Τριςδιάςτατθσ Ψθφιοποίθςθσ με λογιςμικό επεξεργαςίασ
22
Κλάςθ λζιηερ
1Μ
23
Απεριόριςτο μζγεκοσ αντικειμζνου
ΝΑΛ
24
Ψορθτό
ΝΑΛ
25
Λογιςμικό επεξεργαςίασ
ΝΑΛ
προϊόντων ςάρωςθσ
26
Άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ
ΝΑΛ
επεξεργαςίασ και ςάρωςθσ
27
Εντοπιςμό πολλαπλϊν marker/
ΝΑΛ
πόςτερ ςε πραγματικό χρόνο
28
Ανίχνευςθ πολλαπλϊν marker/
ΝΑΛ
πόςτερ ςε πραγματικό χρόνο
29
Εφαρμογι ρφκμιςθσ τθσ κάμερασ
ΝΑΛ
30
Εφαρμογι παραγωγισ marker/
ΝΑΛ
πόςτερ
31
Απεικόνιςθ OpenSceneGraph
ΝΑΛ
(OSG)
32
Γριγορθ ανίχνευςθ ωσ και 100 fps
ΝΑΛ
33
Εξαιρετικι ςτακερότθτα και
ΝΑΛ
αξιοπιςτία
34
Εφχρθςτο γραφικό περιβάλλον
ΝΑΛ
(GUI)
35
Ωειριςμόσ 3D μοντζλων (αλλαγι
ΝΑΛ
μεγζκουσ, μετακίνθςθ,
περιςτροφι)
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ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

36
37
38

Επεξεργαςτισ γραφικϊν ςεναρίων
Εφαρμογι αναπαραγωγισ
Ψόρτωςθ 3D μοντζλων από
διάφορεσ μορφζσ αρχείων
39
Τοποκζτθςθ των μοντζλων ςε
ςυνάρτθςθ με τα τυπωμζνα
marker τουσ
40
Αλλαγι μεγζκουσ των μοντζλων
41
Το μοτίβο ανίχνευςθσ μπορεί να
προςαρμοςτεί από το χριςτθ
42
Ρροβολι του μοντζλου ςε
παράκυρο ι ςε πλιρθ οκόνθ
43
Ψόρτωςθ και αποκικευςθ τθσ
ςκθνισ επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ (AR)
44
Υποςτιριξθ ειςαγωγισ βίντεο από
διάφορεσ πθγζσ
45
Αντικείμενα Βίντεο/Ιχου:
υποςτθρίηει τθ δθμιουργία 3D
αντικειμζνων με δυνατότθτα
αναπαραγωγισ διαδραςτικϊν
αρχείων πολυμζςων.
46
Soundtrack: υποςτθρίηει τθ
διαχείριςθ μιασ λίςτασ
αναπαραγωγισ κομματιϊν που κα
ακοφγεται κατά τθ διάρκεια τθσ
Απεικόνιςθσ AR
47
Ρροςαρμόςιμεσ Αλλθλεπιδράςεισ:
υποςτθρίηει τον κακοριςμό
αλλθλεπιδράςεων με τα 3D
αντικείμενα κατά τθ διάρκεια τθσ
Απεικόνιςθσ AR.
Εξυπθρετθτισ (Server) Γενικά Χαρακτθριςτικά
Να αναφερκεί Τφποσ 48 Καταςκευαςτισ
Να αναφερκεί Σειρά 49 Μοντζλο
Να αναφερκεί χρόνοσ
50 ανακοίνωςθσ του μοντζλου
Το προϊόν να διατίκεται ςτθ
51 διεκνι αγορά
Τφποσ εξυπθρετθτι (Server)
για υποχρεωτικι τοποκζτθςθ ςε
52 καμπίνα (Rack mounted)
53 Δεςμευόμενα rack Units
Μθχανιςμόσ τφπου ράγασ
54 (ςυρτάρι) για καμπίνα (rack) 19”
Δυνατότθτα εξαγωγισ από
55 rack
Οπίςκιοσ βραχίονασ
υποςτιριξθσ καλωδίων με μθχανιςμό
56 διάταςθσ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≥2

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

≥95%

-

-

ΝΑΛ

-

-

-
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-

-

-

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Επεξεργαςτισ
Αποτελζςματα μετριςεων
επεξεργαςτϊν (CPU Benchmarks),
βαςιηόμενα ςτον ιςτότοπο PassMark
Software
57 (http://www.cpubenchmark.net)
Να αναφερκεί Τφποσ 58 Καταςκευαςτισ
Να αναφερκεί Σειρά –
59 Μοντζλο
Ενδεδειγμζνθ τεχνολογία
επεξεργαςτι Xeon Ω ι άλλο
60 ιςοδφναμο
Τεχνολογία καταςκευισ Chip
61 (nm)
Κατανάλωςθ ενζργειασ ςε
62 κανονικι λειτουργία (Watt)
Κατανάλωςθ ενζργειασ ςε
63 κατάςταςθ αδράνειασ (Watt)
Αρικμόσ πυρινων ανά
64 επεξεργαςτι (core / CPU)
Υποςτιριξθ πολλαπλϊν
65 επεξεργαςτϊν (CPUs)
Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ
66 επεξεργαςτϊν (CPUs)
Υποςτθριηόμενοι
67 επεξεργαςτζσ (CPUs)
Ρροςφερόμενοι
68 επεξεργαςτζσ (CPUs)
69 Συχνότθτα λειτουργίασ (GHz)
Μνιμθ cache L1 ανά
70 πυρινα (ΚΒ)
Μνιμθ cache L2 ανά
71 πυρινα (ΚΒ)
72 Μνιμθ cache L3 (ΜΒ)
Υποςτθριηόμενα κανάλια
73 μνιμθσ (memory channels)
Eπικοινωνία μεταξφ
74 πυρινων (Core to Core) (GT/s)
Μθτρικι Ρλακζτα (Motherboard)
Υποςτθριηόμενοι τφποι
75 δίςκων SAS/SATA
Υποςτθριηόμενο μζγεκοσ
76 δίςκων 2,5” ι 3,5”
Μζγιςτοσ αρικμόσ
77 υποςτθριηόμενων δίςκων
Κφρεσ δικτφου RJ 45 τφπου
78 Server
Υποςτιριξθ Load balance,
Jumbo frames, TCP offloads ςτισ
79 κφρεσ δικτφου

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

≥8,00

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

32

-

-

-

<=100

-

-

-

<=30

-

-

-

≥6

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≥2

-

-

-

≥2

-

-

-

≥ 2,0

-

-

-

≥ 32

-

-

-

≥ 256

-

-

-

≥10

-

-

-

≥3

-

-

-

≥6,4

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≥8

-

-

-

≥4

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-
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A/A

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

Κεντρικι Μνιμθ (RAM)
Αρικμόσ υποδοχϊν μνιμθσ
80 (Slots)
Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ
81 μνιμθ (GΒ)
Ρροςφερόμενθ μνιμθ (GB)
82 83 Τφποσ διαφλου DDR 3
84 Συχνότθτα Διαφλου (MHz)
Τφποσ μνιμθσ ECC DRAM
85 (RDIMM)
3 X 4GB Single/Dual Rank
86 PC3-10600 (DDR3 1333) Registered
2 X 8GB Single/Dual Rank
87 PC3-10600 (DDR3 1333) Registered
Μονάδεσ Σκλθρϊν Δίςκων (HDD)
Τεχνολογία διαφλου SATA II
88 (3G) ι SAS (6G)
Σκλθροί δίςκοι κατθγορίασ
89 εξυπθρετθτϊν (Server)
Ωωρθτικότθτα ςκλθρϊν
90 δίςκων ςε GBytes ανά δίςκο
Ταχφτθτα περιςτροφισ ανά
91 λεπτό (RPM)
Αρικμόσ εγκατεςτθμζνων
92 ςκλθρϊν δίςκων
Δίςκοι Hot Plugable
93 Υποςτιριξθ τεχνολογίασ
94 NCQ
Να αναφερκοφν τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά
Α) Sustained Transfer Rate
(MB/sec)
Β) Average Access Time
(msec)
95 Γ) MTBF (ϊρεσ)
Ελεγκτισ RAID (Controller)
Ρρωτόκολλα επικοινωνίασ
96 SATA / SAS
Ταχφτθτα δεδομζνων SATA
97 (Gbps)
Ταχφτθτα δεδομζνων SAS
98 (Gbps)
Αρικμόσ καναλιϊν SATA /
99 SAS

-

-

10
0

-

1

Μνιμθ Cache ανάγνωςθ /
Εγγραφι (MB)

10 -

-

2

Υποςτιριξθ επίπεδων RAID
0,1,1+0, 5, 5+0

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

≥18

-

-

-

≥ 192

-

-

-

≥ 16
NAI
1333

-

-

-

NAI

-

-

-

Επιλογι (1/2) -

-

-

Επιλογι (2/2) -

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≥600

-

-

≥ 7200

-

-

≥4

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≥3

-

-

-

≥6

-

-

-

≥8

-

-

-

≥2

-

-

≥1000

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

Εςωτερικι ςυνδεςιμότθτα

10 -

-

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

-
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ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

10 -

-

3

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Υποςτιριξθ επιπζδων RAID 6

10 -

-

Μζγιςτοσ αρικμόσ
ςυνδεδεμζνων δίςκων

4
10

-

5
10

-

6

10

-

8

-

-

≥24

-

-

Μπαταρία μνιμθσ Cache

-

NAI

-

-

-

Flash backed Write Cache

-

NAI

-

-

-

≥24

-

-

-

≥8X

-

-

Μζγιςτθ δυνατι
χωρθτικότθτα δίςκων (TB)

7

-

-

10 -

-

Ρροαιρετικό

-

AD, 6+0

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

-

Τφποσ slot PCI express 2.0

-

Να αναφερκεί ρυκμόσ

10 μεταφοράσ δεδομζνων προσ

-

Αναφζρατε

-

-

επεξεργαςτι (MB/sec)
11 Να αναφερκοφν λοιπά
τεχνικά χαρακτθριςτικά
0
Κάρτα γραφικϊν

-

Αναφζρατε

-

-

-

NAI

-

-

-

≥64

-

-

≥ 1024x768,256 -

-

-

9
-

11 -

-

AGP PCI-X (αποδεκτι και
onboard)

1
11

-

2

Μνιμθ κάρτασ (ΜΒ)

11 -

-

Ανάλυςθ VGA (pixels, Κ
Colors)
Συνδεςιμότθτα

3
-

11 -

-

4
5
6
7
8
9
12

-

0

Οπίςκια ςυνδεςιμότθτα USB

-

≥4

-

-

-

NAI

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≥2

-

-

-

≥2

-

-

-

Σειριακι RS232, Ραράλλθλθ

-

Ρροαιρετικι

-

-

-

Υποςτιριξθ USB 3.0

-

Ρροαιρετικι

-

-

Οπτικόσ δίςκοσ

-

12

-

1
12

-

2
12

-

3
-

Εμπρόςκια ςυνδεςιμότθτα

2.0

11

-

Ρλθκτρολόγιο PS/2, Mouse

USB 2.0

11 -

-

Κφρα κονςόλασ διαχείριςθσ

PS/2

11 -

-

Κφρεσ δικτφου GB Ethernet

RJ45

11 -

-

-

Server

11 -

-

-

-

-

DVD-RW Drive

-

ΝΑΛ

-

-

-

Ταχφτθτα DVD RW

-

≥8Ω

-

-

-

Ενςωματωμζνο ι εξωτερικό

Αναφζρατε

-

-

NAI

-

-

Τροφοδοςία & εξαεριςμόσ
Φπαρξθ τροφοδοτικοφ
12 -

-
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ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

4
12 -

-

Υποςτιριξθ πολλαπλϊν
τροφοδοτικϊν (PSU)

5

12 -

-

Υποςτιριξθ Hot Plug
τροφοδοτικϊν

6

-

ΝΑΛ

-

-

-

NAI

-

-

-

≥2

-

-

-

≥1

-

-

12 -

-

Υποςτθριηόμενα
τροφοδοτικά (PSU)

7

12 -

-

8
12

-

9
13

-

Ρροςφερόμενα τροφοδοτικά

(PSU)

0

-

Λςχφσ τροφοδοτικοφ (Watts)

-

≥750

-

-

-

Τροφοδοτικό Hot Plug

-

NAI

-

-

-

≥2

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

≥1

-

-

-

-

13 -

-

Αρικμόσ εγκατεςτθμζνων
ανεμιςτιρων

1

13 -

-

Εφεδρικό ςφςτθμα
ανεμιςτιρων (fan kit)
Ραρζχονται καλϊδια
13 τροφοδοςίασ ρεφματοσ τφπου Σοφκο
3
(Schuko) IEC-320-C13 ςε CEE 7/7
Ραρζχονται καλϊδια
13 τροφοδοςίασ ρεφματοσ τφπου IEC
4
320 C13/C14
Ωαρακτθριςτικά BIOS

-

2
-

-

-

-

13 -

-

Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ

5

13 -

-

6

Να αναφερκεί το ζτοσ

ζκδοςθσ

13 -

-

Κωδικόσ πρόςβαςθσ κατά
τθν εκκίνθςθ (Power - on password)

7
13

-

8

-

13 -

-

9
-

0
-

1
-

-

2
-

3

≥1

-

Υποςτιριξθ Plug and Play

Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ
BIOS μζςω FLASH EPROM
Αυτόματθ εκκίνθςθ μετά τθν
14 επαναφορά του δικτφου (Resume
after power failure)
14 Υποςτιριξθ Hot Plug
αλλαγισ δίςκων και τροφοδοτικϊν
Συμβατότθτα Λογιςμικοφ
Υποςτιριξθ Λειτουργικϊν
Συςτθμάτων: Microsoft Windows
Server, Red Hat Enterprise Linux
14 (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server
(SLES), Solaris
Υποςτιριξθ εικονικϊν
πλατφόρμων: VMware , XenServer,
14 Citrix, Microsoft Windows Server
Hyper-V

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-
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ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

-

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Να γίνει αναφορά ςε

14 προςφερόμενα διαγνωςτικά

-

4

14
5
14

-

6
14

-

-

Αναφζρατε

-

-

προγράμματα
Να αναφερκοφν οι ακόλουκεσ
ςυνκικεσ λειτουργίασ

-

7

-

Κερμοκραςία (0C)

-

Αναφζρατε

-

-

-

Υγραςία (%)

-

Αναφζρατε

-

-

-

Επίπεδο κορφβου (dB)

-

Αναφζρατε

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

Αναφζρατε

-

-

-

≥3

-

-

-

≥3

-

-

-

≥3

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

NAI

-

-

-

NAI

-

-

Ριςτοποιιςεισ

-

14

-

8

-

Τυποποίθςθ CE MARK

14 -

-

-

Τυποποίθςθ καταςκευαςτι
ISO
9001
9
Να αναφερκοφν τα λοιπά
καταςκευαςτικά πρότυπα (Standards)
15 και να προςκομιςτοφν τα ςχετικά
0
πιςτοποιθτικά
Εγγφθςθ

15 -

-

1

-

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ

(Ζτθ)

15 -

-

Εγγφθςθ ςτα προςφερόμενα
μζρθ τμθματικά και ςυνολικά (Ζτθ)
Υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά
15 και Service μετά το πζρασ τθσ
3
εγγφθςθσ (‘Ετθ)
Υποςτιριξθ
15 παραμετροποίθςθσ (configuration 4
setup) ςτo ςθμείο εγκατάςταςθσ

2
-

-

15

-

5
-

-

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

-

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ

Εγχειρίδια
Ραρζχονται εγχειρίδια
15 χριςθσ (manual) ςε θλεκτρονικι (CD)
6
και ζντυπθ μορφι
Ραρζχονται εγχειρίδια
15 χριςθσ (manual) ςε Ελλθνικά και
7
Αγγλικά
15 Ραρζχονται ςυνοδευτικά
προγράμματα ςε CD
8
Συςκευι Aδιάλειπτθσ Tροφοδοςίασ (UPS)

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

Γενικά χαρακτθριςτικά

15 -

-

9

Να αναφερκεί Τφποσ Καταςκευαςτισ

16 -

-

0

Να αναφερκεί Σειρά Μοντζλο

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-
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16 -

-

Να αναφερκεί χρόνοσ
ανακοίνωςθσ του μοντζλου

1

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≤4

-

-

-

NAI

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

≥92%

-

-

-

3:1

-

-

-

≥1

-

-

-

≥8

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

230

-

-

-

-

160-276

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≤3

-

-

16 -

-

Το προϊόν να διατίκεται ςτθ
διεκνι αγορά

2

16 -

-

Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε
καμπίνα (rack mounted)

3
16

-

4

-

Δεςμευόμενα rack Units

16 -

-

Ραρζχονται λάμεσ ςτιριξθσ
καμπίνασ (rack) 19”

5
16

-

-

Τφποσ λειτουργίασ Online

16 -

Αποδοτικότθτα ςε πλιρεσ

6
-

7
16

-

-

φορτίο

8

-

Crest Factor

-

Ραρζχονται καλϊδια

16 τροφοδοςίασ ρεφματοσ τφπου Σοφκο

-

9
-

(Schuko) IEC-320-C13 ςε CEE 7/7
Ραρζχονται καλϊδια
17 τροφοδοςίασ ρεφματοσ τφπου IEC
0
320 C13/C14
17 Τρόποσ λειτουργίασ με διπλό
μεταςχθματιςμό (Double Conversion)
1

17 -

-

Ραρζχεται μθχανιςμόσ
τφπου ράγασ (ςυρτάρι)
Ωαρακτθριςτικά ειςόδου
17 Ονομαςτικι τάςθ ειςόδου
(Volts)
3
Συχνότθτα ρεφματοσ
17 ειςόδου με δυνατότθτα auto sensing
4
(Hz)
17
Εφροσ τάςθσ ειςόδου (Volts)

2

5

17 -

-

Μπαταρία κλειςτοφ τφπου
lead acid

6

17 -

-

7
17

-

8
17

-

9
18

-

0

Ωρόνοσ φόρτιςθσ ζωσ 80%

(άρεσ)

1
2

-

NAI

-

-

-

Ρροςταςία υπόταςθσ

-

NAI

-

-

-

Ρροςταςία υπερφόρτωςθσ

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≥3,5

-

-

Ρροςταςία
βραχυκυκλϊματοσ
Ρροςταςία από
διακυμάνςεισ τάςεισ και ςυχνότθτασ

18 -

-

3

-

Ρροςταςία υπζρταςθσ

18 -

-

50/60 ±5

-

-

18 -

-

-

Διάρκεια μπαταρίασ ςε
φορτίο 2000Watt (λεπτά)
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Ωαρακτθριςτικά εξόδου

-

18 -

-

4
18

-

Ονομαςτικι Λςχφσ εξόδου

5

-

Λςχφσ εξόδου (Watts/VA)

-

18 -

-

Ραραμόρφωςθ τάςθσ
εξόδου online

6

18 -

-

Ραραμόρφωςθ τάςθσ
εξόδου on battery

7
18

-

8

-

Συχνότθτα εξόδου (Hz,Hz)

19

-

0

-

-

19

-

2

-

-

≤±5%

-

-

50-60, ±3

-

-

-

NAI

-

-

-

≥8

-

-

-

NAI

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≤450

-

-

-

≥0,3%

-

-

-

'Eξοδοι IEC 320 C13

Ζνδειξθ υπερφόρτωςθσ

19 -

-

Ζνδειξθ αντικατάςταςθσ
μπαταρίασ /Battery Failure

3

19 -

-

Ζνδειξθ κατάςταςθσ φορτίου
μπαταρίασ

4

19 -

-

5

Ζνδειξθ κατάςταςθσ φορτίου

εξόδου

19

-

6

-

Θχθτικά ςιματα

19 -

-

Ζνδειξθ Υπζρταςθσ /
Υπόταςθσ
Λοιπά χαρακτθριςτικά

7
-

-

19 -

-

Εξελιγμζνθ εποπτεία
μπαταρίασ

8

19 -

-

Μθχανιςμόσ
απενεργοποίθςθσ εκτάκτου ανάγκθσ

9

20 -

-

Αυτόματθ εκκίνθςθ μετά τθν
επαναφορά του δικτφου

0

20 -

-

Δυνατότθτα εκκίνθςθσ χωρίσ
τάςθ ειςόδου (Colt Start)

1

20 -

-

Ανοχι ςε τάςθ αιχμισ απότομεσ διακυμάνςεισ (Joules)

2
20

-

3
20

-

4
20

-

5
20

-

6

-

Αυτόματο ι χειροκίνθτο
bypass
Ενδείξεισ

1

≥2100 /3000 -

19 -

-

-

≤±4%

Τφποσ κφματομορφισ
θμιτονοειδισ (Sine waveform type)

9

-

-

18 -

-

230

-

(Volts)

-

Ψίλτρο κορφβου EMI-RFI

-

Αυτόματα διαγνωςτικά τεςτ

-

ΝΑΛ

-

-

-

Αυτόματθ ρφκμιςθ τάςθσ

-

ΝΑΛ

-

-

-

Αντικεραυνικι προςταςία

-

ΝΑΛ

-

-
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20 -

-

Σφνδεςθ με υπολογιςτι
RS232, RJ45

7

-

NAI

-

-

-

NAI

-

-

-

NAI

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

Αναφζρατε

-

-

-

≥2

-

-

-

≥2

-

-

-

≥3

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

Ρροαιρετικό

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

NAI

-

-

-

NAI

-

-

20 -

-

Λογιςμικό διαχείριςθσ UPS
μζςω server (power management)
Αυτόματοσ τερματιςμόσ
20 εξυπθρετθτϊν (Server) από το UPS
9
(UPS Server Shutdown)
21 Ρρογραμματιηόμενα
γεγονότα
0

8
-

21 -

-

Δυνατότθτα διαχείριςθσ
μζςω WEB interface
Εργονομικι αλλαγι
21 μπαταρίασ δίχωσ αφαίρεςθ του UPS
2
από τθ καμπίνα (rack)
21 Δυναμικι αλλαγι μπαταρίασ
(Hot
Swap)
3
Ριςτοποιιςεισ

1
-

21

-

4

-

Τυποποίθςθ CE MARK

21 -

-

Τυποποίθςθ καταςκευαςτι
ISO 9001

5

21 -

-

-

Regulatory Approvals GS,
GOST,
VDE
6
Να αναφερκοφν τα λοιπά
καταςκευαςτικά πρότυπα (Standards)
21 και να προςκομιςτοφν τα ςχετικά
7
πιςτοποιθτικά
Εγγφθςθ

-

21 -

-

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
(Ζτθ)
Εγγφθςθ ςτα προςφερόμενα
μζρθ τμθματικά και ςυνολικά,
21 ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ
9
μπαταρίασ (Ζτθ)
Υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά
22 και Service μετά το πζρασ τθσ
0
εγγφθςθσ (‘Ετθ)
Υποςτιριξθ
22 παραμετροποίθςθσ (configuration 1
setup) ςτο ςθμείο εγκατάςταςθσ

8
-

-

-

21

-

2
-

-

-

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ

Εγχειρίδια
Ραρζχονται εγχειρίδια
22 χριςθσ (manual) ςε θλεκτρονικι (CD)
3
και ζντυπθ μορφι
Ραρζχονται εγχειρίδια
22 χριςθσ (manual) ςε Ελλθνικά και
4
Αγγλικά
22 Ραρζχονται ςυνοδευτικά
προγράμματα ςε CD
5
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Οκόνθ

22

-

6

Τφποσ Οκόνθσ TFT

-

22 -

-

Να αναφερκεί ο Τφποσ –
Καταςκευαςτισ

7
22

-

8

Να αναφερκεί το Μοντζλο

-

22 -

-

9
23

-

0
23

-

1
23

-

2
23

-

3

Μζγεκοσ διαγωνίου ςε

ίντςεσ

4
5

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

≥ 18

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

Κφρα VGA

-

ΝΑΛ

-

-

-

Dot Pitch (mm)

< 0,25

-

-

-

Μζγιςτθ ανάλυςθ (pixels)

≥ 1920x1080 -

-

Να αναφερκεί θ Γωνία

Κζαςθσ
Να αναφερκεί ο Λόγοσ
Αντίκεςθσ

Να αναφερκοφν τα
Υποςτθριηόμενα πρότυπα
Να αναφερκεί θ πολιτικι
23 αντικατάςταςθσ του καταςκευαςτι
7
ςε περίπτωςθ καμμζνων pixels

6
-

-

-

23 -

-

-

Ζγχρωμθ

23 -

-

NAI

-

23 -

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

-

NAI

-

-

-

ΝΑΛ

-

-

Διαλειτουργικότθτα ςυςτθμάτων
Α/Α

1

2

3

4

5

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ των
υποςυςτθμάτων μεταξφ
διαφορετικϊν οργανιςμϊν και
εφαρμογϊν μζςω κατάλλθλων
διεπαφϊν υλοποιθμζνων βάςει
ανοικτϊν APIs και Web Services
Εγγραφι των μεταδεδομζνων και
του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτο
αποκετιριο του φορζα
Εγγραφι των μεταδεδομζνων και
του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτθν
υποδομι ανοιχτοφ τεκμθριωμζνου
ψθφιακοφ περιεχομζνου που
διατθρείται ςτο Εκνικό Κζντρο
Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ).
Διάκεςθ των μεταδεδομζνων ςε
τρίτεσ εφαρμογζσ και ςυςτιματα
μζςω κατάλλθλου API.
Ωριςθ κοινισ γλϊςςασ για τθν
κωδικοποίθςθ των μεταδεδομζνων

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
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Α/Α

6
7

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ςε ςυντακτικό επίπεδο (π.χ. XML).
Ωριςθ κοινϊν ςχθμάτων
μεταδεδομζνων (π.χ. Dublin Core.)
Κωδικοποίθςθ των τιμϊν των
δεδομζνων ςφμφωνα με ζνα κοινό
πρότυπο ( το οποίο κα αποφαςίςει
και κα αναλφςει ο ανάδοχοσ)

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ
Α/Α

1
2

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ζκδοςθ προβολισ περιεχομζνου για
φορθτζσ ςυςκευζσ.
Συμμόρφωςθ με τισ προδιαγραφζσ
που αναφζρονται ςτθν ςχετικι
παράγραφο τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.

ΝΑΛ
ΝΑΛ

Ανοιχτά δεδομζνα ςυςτθμάτων εφαρμογϊν.
Α/Α

1

2

3

4

5
6

7

8

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ςτθρίηεται
ςε διεκνι ανοιχτά πρότυπα και
πρωτόκολλα, όπου αυτό είναι
δυνατόν.
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με
ετερογενι λειτουργικά ςυςτιματα
και ςυςτιματα διαχείριςθσ
δεδομζνων.
Δυνατότθτα επικοινωνίασ των
διαδικαςιϊν ανταλλαγισ δεδομζνων
με τρίτα ςυςτιματα.
Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ δεδομζνων
από διαφορετικοφσ χϊρουσ
αποκικευςθσ και θ υποςτιριξθ
πρωτοκόλλων HTTP, HTTPS, FTP κ.α.
Κωδικοποίθςθ των μεταδεδομζνων
βάςει του προτφπου UTF-8.
Τα μεταδεδομζνα κα είναι
διακζςιμα με μορφι Unqualified
Dublin Core
Σε επίπεδο ςυςτθμάτων ψθφιακϊν
καταλόγων υποςτθρίηεται θ
ανάκτθςι τουσ βάςει του
πρωτοκόλλου OAI-PMH
Απόκεςθ δεδομζνων και
περιεχομζνου γίνεται, όπου είναι
δυνατόν, ςε ςτακερό URI

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
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Ανοικτά Ρρότυπα
Α/Α

1

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

Οι εφαρμογζσ βαςίηονται ςε
πρότυπα που διατίκενται δωρεάν
και οι προδιαγραφζσ των οποίων
είναι δθμοςιευμζνεσ.
Δεν υπάρχουν περιοριςμοί για τθν
χριςθ των προτφπων.
Ανάλογα με τισ επιχειρθςιακζσ
ανάγκεσ του Δικαιοφχου/Ψορζα
Ρρόταςθσ, δφναται να του
παραχωρείται το δικαίωμα
αντιγραφισ, τροποποίθςθσ και
αναδιανομισ του λογιςμικοφ χωρίσ
περιοριςμοφσ.

2
3

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

Απαιτιςεισ Αςφάλειασ
Α/Α

1

2

3

4

5

6
7

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Ανίχνευςθ όλων των μεταβολϊν και
κινιςεων που ζχουν γίνει από κάκε
χριςτθ (διατιρθςθ log files).
Θ Διαδικτυακι Ρφλθ κα πρζπει να
παρζχει ζναν ενοποιθμζνο τρόπο
πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ ομάδεσ
χρθςτϊν
Διαςφάλιςθ
μθ
αποποίθςθσ
δεδομζνων και ςτοιχείων που
περιζχονται ςτο ςφςτθμα.
Διαςφάλιςθ τθσ φυςικισ φπαρξθσ
των δεδομζνων με διαδικαςίεσ
προςταςίασ τουσ από καταςτροφζσ
(φυςικζσ ι μθ)
Ρεριοριςμό τθσ πρόςβαςθσ ςτο
ςφςτθμα ςε επίπεδο που αυτό είναι
επιτρεπτό από το διαχειριςτι
Ραροχι μθχανιςμϊν εξακρίβωςθσ
τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ
Συμμόρφωςθ με τα «ειδικά μζτρα
αςφαλείασ» τθσ ςχετικισ
παραγράφου.

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ
Α/Α

1
2

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

Κοινοί τρόποι παρουςίαςθσ των
διεπαφϊν με τισ εφαρμογζσ
Ομοιόμορφοι τρόποι παρουςίαςθσ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
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Α/Α

3
4

5

6

7

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

των διεπαφϊν με τισ εφαρμογζσ
Διαςφάλιςθ επεκταςιμότθτασ
ςυςτιματοσ
Ανοικτά τεκμθριωμζνα και
δθμοςιευμζνα ςυςτιματα διεπαφισ
με προγράμματα τρίτων
Ωριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ
λειτουργίασ του χριςτθ με το
ςφςτθμα (GUI), για τθν αποδοτικι
χριςθ των εφαρμογϊν και τθν
ευκολία εκμάκθςισ τουσ
Ενςωμάτωςθ ςτα υποςυςτιματα
μθνυμάτων λακϊν ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα.
Ενςωμάτωςθ ςτα υποςυςτιματα
άμεςθσ υποςτιριξθσ βοικειασ
(online help)

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ
Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Σχεδιαςμόσ ςφμφωνα με το κεςμικό
πλαίςιο λειτουργίασ του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων
Ελεγχόμενθ και διαβακμιςμζνθ
πρόςβαςθ ςτο ΡΣ από το προςωπικό
του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Ωανίων

ΝΑΛ

3

Θ καταςκευι τθσ πφλθσ και των
διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν
ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ
επιλζξιμεσ οδθγίεσ για τθν
προςβαςιμότθτα του περιεχομζνου
του ιςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο
προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον
«ΑΑ» ( WCAG 2.0 level AA)

ΝΑΛ

4

Αναλυτικι τεκμθρίωςθ για τισ
περιπτϊςεισ εφαρμογϊν με «ιςχυρά
διαδραςτικό χαρακτιρα» που δεν
εμπίπτουν ςτθν κατθγορία
διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ
βάςει διεκνϊν προτφπων και
οδθγιϊν προςβαςιμότθτασ και
ευχρθςτίασ εφαρμογϊν
πλθροφορικισ.

ΝΑΛ

5

Ραράδοςθ ςχετικοφ παραδοτζου
ςτο οποίο αναφζρονται επακριβϊσ
οι πρόνοιεσ που ακολουκικθκαν για

ΝΑΛ

1

2

ΝΑΛ
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Α/Α

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

Συνολικζσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ
υπαλλιλων του φορζα
άρεσ Εκπαίδευςθσ εν ϊρα εργαςίασ
Θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί
ςτον χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ

Τουλάχιςτον 50

Ραράδοςθ εκπαιδευτικό υλικό και
εγχειρίδια χριςθσ που κα
καλφπτουν πλιρωσ τα αντικείμενα
τθσ εκπαίδευςθσ

ΝΑΛ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΤΕΚΜΘΛΫΣΘΣ

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν
προςβαςιμότθτασ και τα
αποτελζςματα των ελζγχων για τισ
περιπτϊςεισ εφαρμογϊν με «ιςχυρά
διαδραςτικό χαρακτιρα» που δεν
εμπίπτουν ςτθν κατθγορία
διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν

Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ
Α/Α

1
2
3
4

Τουλάχιςτον 20
ΝΑΛ

Υπθρεςίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ
Α/Α

1

2

3

ΡΟΔΛΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Διοργάνωςθ μιασ ενθμερωτικισ
θμερίδασ για τθ γνωςτοποίθςθ των
αποτελεςμάτων του ζργου και των
νζων υπθρεςιϊν που προςφζρονται
ςτουσ πολίτεσ
Δθμιουργία ζντυπου υλικοφ με
πλθροφορίεσ για τισ νζεσ υπθρεςίεσ
που κα αναπτυχκοφν. Κα τυπωκοφν
1000 φυλλάδια με τισ νζεσ
υπθρεςίεσ που κα προςφζρονται
μετά τθν υλοποίθςθ του ζργου και
ενθμερωτικό πόςτερ
Αναφορζσ ςε τοπικζσ ιςτοςελίδεσ
και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
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Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Σθμείωςθ: Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προςφζρει Εγγφθςθ μεγαλφτερθ τθσ
ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ «Κόςτουσ Συντιρθςθσ» κα πρζπει να
εμφανίηουν μθδενικά κόςτθ.

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Εξοπλιςμόσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ)
ΑΞΛΑ ΩΫΛΣ
ΨΡΑ *€+
Α
/ ΡΕΛΓΑΨΘ
Α

ΤΥΡ
ΟΣ

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΨΡΑ
*€+

ΣΥΝΟ
ΛΛΚΘ
ΑΞΛΑ
ΜΕ
ΨΡΑ
*€+

ΣΥΝΟΛΟ

Ζτοιμο Λογιςμικό (βλ. ΑΧ.Χ.Χ)
ΑΞΛΑ ΩΫΛΣ
ΨΡΑ *€+
Α
/ ΡΕΛΓΑΨΘ
Α

ΤΥΡ
ΟΣ

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΨΡΑ
[€+

ΣΥΝΟ
ΛΛΚΘ
ΑΞΛΑ
ΜΕ
ΨΡΑ
*€+

ΣΥΝΟΛΟ

Εφαρμογι/ζσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ)
ΑΞΛΑ ΩΫΛΣ
ΨΡΑ *€+
Α
/ ΡΕΛΓΑΨΘ
Α

ΤΥΡ
ΟΣ

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΨΡΑ
*€+
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ΑΞΛΑ ΩΫΛΣ
ΨΡΑ *€+
Α
/ ΡΕΛΓΑΨΘ
Α

ΤΥΡ
ΟΣ

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΨΡΑ
*€+

ΣΥΝΟ
ΛΛΚΘ
ΑΞΛΑ
ΜΕ
ΨΡΑ
*€+

ΣΥΝΟΛΟ

Υπθρεςίεσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ)
ΑΞΛΑ ΩΫΛΣ ΨΡΑ *€+
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ

Ανκρωπομινεσ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΨΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΛΚΘ
ΑΞΛΑ
ΜΕ ΨΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΟ

Άλλεσ δαπάνεσ
ΑΞΛΑ ΩΫΛΣ ΨΡΑ *€+
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΨΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΛΚΘ
ΑΞΛΑ
ΜΕ ΨΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΟ

Εκπαίδευςθ χρθςτϊν
ΑΞΛΑ ΩΫΛΣ ΨΡΑ *€+
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΨΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΛΚΘ
ΑΞΛΑ
ΜΕ ΨΡΑ *€+

ΣΥΝΟΛΟ

Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου
Α/Α

ΡΕΛΓΑΨΘ

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ
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ΕΓΟΥ
ΩΫΛΣ ΨΡΑ *€+
1

Εξοπλιςμόσ (Ρίνακασ C4.1.1)

2

Ζτοιμο Λογιςμικό (Ρίνακασ C4.1.2)

3

Εφαρμογι/ζσ (Ρίνακασ C4.1.3)

4

Υπθρεςίεσ (Ρίνακασ C4.1.4)

5

Άλλεσ δαπάνεσ (Ρίνακασ C4.1.5)
ΣΥΝΟΛΟ C4.1

1

Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (Ρίνακασ C4.2)
ΣΥΝΟΛΟ C4.2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Σχζδιο Σφμβαςθσ

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΕΓΟΥ:
«………………………………………………………………………………………….»

Συμβατικό Τίμθμα:
Α) χωρίσ Ψ.Ρ.Α.: ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ χιλιάδεσ Ευρϊ (ΩΩΩ.ΩΩΩ,00 €)
Β) ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 23%: ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ χιλιάδεσ Ευρϊ (ΩΩΩ.ΩΩΩ,00 €)

Λογότυπο
φορεα

Ευρωπαϊκι ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ

Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα

Φορζασ

Ψθφιακι
Σφγκλιςθ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΕΓΟΥ:
«………………………………………………………………………………»

Στo ………………… ςιμερα τθν ………………………………….., θμζρα …………………………………..,
μεταξφ αφενόσ του …………………………………., που εδρεφει ………………………., οδόσ ........,
Τ.Κ. ......, εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. ..................., ………………………………….. και
ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» και
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αφετζρου τθσ ………………………………….., που εδρεφει ςτθν …………………………………..και
εκπροςωπείται νόμιμα από τον ………………………………….., βάςει *ςτοιχεία εγγράφου
εξουςιοδότθςθσ για τθν υπογραφι+ και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα
ςφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ», ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα:
Σε ςυνζχεια του δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε από τθν
Ανακζτουςα Αρχι με τθν …………………………………………………….απόφαςθ Διακιρυξθσ
(«θ
Διακιρυξθ»),
κατακυρϊκθκε
ςτον
Ανάδοχο
με
τθν
…………………………………..απόφαςθ κατακφρωςθσ («θ Κατακφρωςθ»), θ οποία
κοινοποιικθκε ςε αυτόν με τθν *ςτοιχεία απόφαςησ / κοινοποίηςησ τησ
κατακφρωςησ+, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του ζργου
«…………………………………..», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ
Σφμβαςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ
Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα
ςτο παρόν άρκρο
Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι τθν Ομάδα διοίκθςθσ ζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν
υλοποίθςθ του Ζργου.
Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι
οδθγία ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν.
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου : Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα και με το άρκρο 26 του Ν. 4024/2011, θ οποία
εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των
υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ ανικουν δυνάμει τθσ
Σφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από
τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων του Ζργου.
Ζργο: ……………………………………………………………………………
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ
Σφμβαςθσ.
Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα.
Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ
κα παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ
Σφμβαςθ.
Σελίδα 226 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που
αρχίηουν να υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που
ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ
διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ
πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ.
Ρροςφορά: θ από *…………………………………+ προςφορά του Αναδόχου προσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι με αρικμό πρωτοκόλλου *αρικμόσ πρωτοκόλλου+.
Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να
τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί με τα παραρτιματά τθσ.
Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του
Ζργου.
ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Ο Ανάδοχοσ, ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ, αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του Ζργου
«…………………………………………………………», όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτο
Μζροσ Α τθσ Διακιρυξθσ «…………………………», ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του
Αναδόχου και ςτα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ.
Το Ζργο κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ που περιγράφονται αναλυτικά (α) ςτθν Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ
και (β) ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου που αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ
τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
Ο τρόποσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του Ζργου, θ οργανωτικι δομι του Αναδόχου
και οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου κατά
τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου κα είναι αυτοί που περιγράφονται ςτθν
Ρροςφορά του.
ΑΘΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ γλϊςςα τθσ Σφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι.
Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα.
Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα
Ραραδοτζα και όλο το υλικό τεκμθρίωςθσ (πχ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα
ςυνοδεφει.
ΑΘΟ 4. ΙΕΑΧΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων μερϊν για τθν υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου
εγγράφου. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιείται μόνον εγγράφωσ και εφόςον
ςυμφωνιςουν, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.
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Συμπλθρωματικά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του
ζργου ςτον ανάδοχο, ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και ςτθν προςφορά του αναδόχου.

ΑΘΟ 5. ΕΓΓΑΦΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεομοιοτυπικά ι και ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ:
Για τθν Ανακζτουςα Αρχι:
…………………………………………….
Ταχ.Δ/νςθ …………………………………..
Ταχ.κωδ.. …………..– ΡΟΛΘ …………………………………..
Τθλ. …………… fax ……………………
Για τον Ανάδοχο:
…………………………………..
Ταχ.Δ/νςθ …………………………………..
Ταχ.κωδ.. …………..– ΡΟΛΘ …………………………………..
Τθλ. …………… fax ……………………
Υπόψθ: ………………………….
Θ αλλαγι προςϊπου που ορίηεται παραπάνω αρμόδιο για τθν επικοινωνία από
κάκε ςυμβαλλόμενο επιτρζπεται μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του ζτερου
ςυμβαλλομζνου.
Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να
εξαςφαλίςει τθν παραλαβι του Εγγράφου και τθν απόδειξι τθσ.
Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία,
ζγκριςθ, βεβαίωςθ, πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ
εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι
απόφαςθ κα είναι γραπτι.

ΑΘΟ 6. ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΕΓΟΥ
1. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου ορίηεται με απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι το αρμόδιο όργανο:
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2.

3.

4.

5.

(α) για τθν παραλαβι των ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων του Ζργου,
εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που ορίηονται από το χρονοδιάγραμμα του
ζργου,
(β) για τθν υποβολι παρατθριςεων, ςχολίων, αιτθμάτων για τροποποιιςεισ
επί ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων του Ζργου προσ τον Ανάδοχο, με
ςκοπό τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα
χρονοδιαγράμματά του,
(γ) για τθν απόφαςθ, αποδοχι ι απόρριψθ, επί αιτθμάτων του Αναδόχου
που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του ζργου, όπωσ ενδεικτικά και μθ
περιοριςτικά: αίτθμα για μετάκεςθ χρονοδιαγράμματοσ, αίτθμα για αλλαγι
του προςωπικοφ που αποτελεί τθν Ομάδα Ζργου του Αναδόχου κτλ.
Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ
που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ και τθσ ανατίκενται με τθν απόφαςθ
ςυγκρότθςισ τθσ.
Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου δεν δικαιοφται να
απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ςυμβατικι του υποχρζωςθ,
εκτόσ εάν θ Σφμβαςθ ορίηει διαφορετικά.
Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου δικαιοφται,
διατθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν τελικι ευκφνθ, να ειςθγείται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι τθν ανάκεςθ, κατά διαςτιματα, ςε εκπρόςωπο ι
εκπροςϊπουσ τθσ, τθσ άςκθςθσ οποιαςδιποτε από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και
τθν ανάκλθςθ οποτεδιποτε τθσ ανάκεςθσ αυτισ, τθν αντικατάςταςθ
εκπροςϊπου ι εκπροςϊπων. Τόςο θ ανάκεςθ όςο και θ ανάκλθςθ ι
αντικατάςταςθ, απαιτοφν τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ και παράγουν αποτελζςματα μόνο μετά τθν κοινοποίθςθ των
αποφάςεων αυτϊν ςτον Ανάδοχο.
Τα Ζγγραφα που αποςτζλλονται από τον εκπρόςωπο τθσ ΕΡΕ προσ τον
Ανάδοχο, ςτα πλαίςια αυτισ τθσ ανάκεςθσ, παράγουν τα ίδια αποτελζςματα
με τα Ζγγραφα τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου. Ραρ’
όλα αυτά:
α) ακόμα και αν ο εκπρόςωποσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ Ζργου παραλείψει να αρνθκεί τθν παραλαβι κάποιου
Ραραδοτζου, εξακολουκεί, κατ’ εξαίρεςθ και για χρονικό διάςτθμα δζκα
(10) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του παραδοτζου,
να ζχει τθ δυνατότθτα να αρνθκεί τθν παραλαβι αυτι και να δϊςει τισ
αναγκαίεσ οδθγίεσ για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ι ατελειϊν του
β) θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου δικαιοφται να ελζγχει
και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των Εγγράφων του εκπροςϊπου
τθσ, κατ’ εξαίρεςθ και για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ αυτϊν ςτον Ανάδοχο.
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ΑΘΟ 7. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ
1. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Σύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιύζε απηήο θαη
γηα δηάξθεηα ηοσλάτιζηον πένηε (5) εηών, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ
ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε
νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ
ζε γλώζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ.
2. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζύλνιν
ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει αςφαλζσ πλθροφορικό
περιβάλλον ϊςτε ουδείσ τρίτοσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι– υπερκείμενοσ ι
υποκείμενοσ αυτοφ - να μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν
του χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι του ζγκριςθ.
4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Ϋσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται
όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί
από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Θ τιρθςθ εμπιςτευτικϊν
πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το
νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ
που τθρεί ο Ανάδοχοσ για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ
πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα.
5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των
ςυμφερόντων του με τα ςυμφζροντα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να
παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα ςτοιχεία, ζγγραφα κλπ. που ζχει
ςτθν κατοχι του και αφοροφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να τθρεί μια πλιρθ
ςειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν
υλοποίθςθ και διοίκθςθ του Ζργου κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που κα
παρζχονται ςτο πλαίςιο του Ζργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρζπει να
είναι εφκολα διαχωρίςιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφοροφν
το Ζργο.
6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που
αφοροφν ςε προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι
του για τθν υλοποίθςθ και παραγωγικι λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και
μετά τθ λιξθ του Ζργου, να επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτα άτομα
που ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, κατόπιν ζγγραφθσ
αιτιςεωσ, ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να αξιολογθκεί θ
δυνατότθτα υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του Ζργου με βάςθ τα
αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ.
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7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να
διαςφαλίςει ότι και οι υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβοι του γνωρίηουν
και ςυμμορφϊνονται με τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα
μζρθ ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ υπαιτιότθτασ του Αναδόχου ςτθν μθ
τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο Ανάδοχοσ κα
καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ
αμοιβισ του από τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το
δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν
περαιτζρω ηθμίασ.
8. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα
ςτοιχεία που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε
τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε
καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι
προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
9. Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ,
ζνςταςθσ, διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για
χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ
δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ.
ΑΘΟ 8. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνύηαη λα εθρσξεί ηε ζύκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νύηε
λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζύλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο Σύκβαζεο, νύηε λα ππνθαζίζηαηαη από ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε
έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απόιπηε
θξίζε ηεο, ζε όισο εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. Σε πεξίπησζε εθρώξεζεο,
ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξώηε αίηεζε απηήο. Σε θακία
δε αλάινγε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη από ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ιόγσ αλάζεζεο εξγαζηώλ ζε ηξίηνπο ή εθρώξεζεο ή
ππεξγνιαβίαο, νύηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα
απηά πξόζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθό ηίκεκα εθρσξεζεί ελ όισ ή ελ κέξεη ζε
Τξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιόγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο
ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, δελ πξνθύςεη ελ όισ
ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Τξάπεδαο ην εθρσξνύκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά
αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδόρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο,
αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, δηαθνπή ζύκβαζεο, θαηαινγηζκόο
ξεηξώλ, ζπκβηβαζκόο θιπ.) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζύλε έλαληη
ηεο εθδνρέσο Τξάπεδαο. Από ηα παξαπάλσ εμαηξείηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία έρεη γλσζηνπνηεζεί ήδε ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ ε ππεξγνιαβηθή
αλάζεζε κέξνπο ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
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ΑΘΟ 9. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ
1. Σε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ Πξνζθνξά, ν
Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα ζπλερίδεηαη από ηνλ Αλάδνρν
ή από λέν ζπλεξγάηε / ππεξγνιάβν ζπλεπηθνπξνύκελν από πηζαλά λένπο
ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνπο κε ζθνπό ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, κεηά
από πξνεγνύκελε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ Υπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζύκθσλε
γλώκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν πξώηνο όηη ζην
πξόζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ όιεο εθείλεο νη πξνϋπνζέζεηο κε
ηηο νπνίεο ν αξρηθόο ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο.
2. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αλαζέηνπζα αξρή δύλαηαη λα απαηηήζεη αηηηνινγεκέλα
από ηνλ αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
ζα θήξπηηε έθπησην ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν ή ζα ηνλ απέθιεηε από ηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ην άξζξν Β2.2 ηεο δηαθήξπμεο, αλ
πεξηέιζεη ζε γλώζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ
πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε.
3. Σε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζύλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θέξεη
απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο.

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
ΑΘΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον Ανάδοχο και το
αργότερο μζχρι τθν Θμερομθνία Εκκίνθςθσ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ
ανάγκεσ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του
Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
ΑΘΟ 11. ΡΑΟΧΘ ΕΓΓΑΦΩΝ – ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα παρζχει ςτον Ανάδοχο οποιοδιποτε ζγγραφο,
ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν
κατοχι τθσ και που κατά τθν κρίςθ τθσ ςχετίηεται με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
ΑΘΟ 12. ΡΑΟΧΘ ΡΟΣΒΑΣΘΣ
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςε
όλουσ τουσ χϊρουσ που κα εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ ι/και λογιςμικό
εφαρμογϊν, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε περίπτωςθ που
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προβλζπεται τζτοια δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ και
εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν
προςταςία και αςφάλεια του προςωπικοφ του Αναδόχου και των
Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο ςχετικά με
τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο.
3. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτισ
ιδθ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ και εξοπλιςμό τθσ που ζχουν ςυνάφεια με το
Ζργο.
ΑΘΟ 13. ΣΥΝΔΟΜΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΟΥΣ
1. Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
προκειμζνου να διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ
αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ’ όςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι
απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεϊν του.
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΘΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
20. Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικό
πρόγραμμα εργαςιϊν (Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Εάν κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ ςτο καταςτατικό του Ζργου
τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. Το Ρρόγραμμα
υλοποίθςθσ του Ζργου δεν ταυτίηεται με τθ Μελζτθ Εφαρμογισ ι άλλα
παραδοτζα που προβλζπεται να παραδοκοφν ςτθ διάρκεια του Ζργου.
21. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει
υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
22. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που
αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα
ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
23. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από
μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε
υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ
αποκατάςταςι τθσ.
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24. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του,
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα
διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να
ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και
βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε
υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα
Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο
πρόςωπο, αντίςτοιχθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ
Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ
δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.
25. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από
αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα
παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα
τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ αντίςτοιχθσ εμπειρίασ και
προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
26. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει
πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το
ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του Ψορζα Λειτουργίασ.
27. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε
να ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ
Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ
ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ,
ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ.,
ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα
ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ
ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ
λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ
Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το
ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε
περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το
εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ,
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καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία
ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.
28. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ
Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι και τον Κφριο του Ζργου ι και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για
κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ
οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ
Σφμβαςθσ.
29. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον
Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει
εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία.
30. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει το λογιςμικό ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα, αν αυτό
απαιτείται από τθ φφςθ των δεδομζνων που αποκθκεφονται και
επεξεργάηονται.
31. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν
ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα
Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι
απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι
τρίτων.
32. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που
αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον
υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των
απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ
μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον
ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να
προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ
Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για
τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου.
33. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια
τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ
βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ
όρουσ.
34. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ
διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον
Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ
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Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο
εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα
εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια
του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ
Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ
ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των
μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει
αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι
προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του
Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ
αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν
θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν
υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και
Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ.
35. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ζχει προςφζρει νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ, οι
οποίεσ παρζχονται από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό
προϊόν/υπθρεςία με αξία, υποχρεοφται κατά τθν εγκατάςταςθ του
ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ και ςε κάκε ανανζωςθ του να προςκομίηει επιςτολι
του καταςκευαςτι, ότι ζχει προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να καλφψει
τθν υποχρζωςθ του προσ τον Ψορζα όςον αφορά ςτθν ενθμζρωςθ του ςχετικοφ
λογιςμικοφ με νζεσ εκδόςεισ.
36. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ
προκφπτουν από τουσ Κανονιςμοφσ ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006
(άρκρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ
ζργων/ παραδοτζων/ εκπαιδευτικοφ υλικοφ/ χϊρων εκπαίδευςθσ/ εξοπλιςμοφ/
λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων, ενθμζρωςθ Ψορζα και εκπαιδευομζνων ςχετικά με
τον τρόπο χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ).
37. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ
ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ζργου.
38. Τόςο ο Ανάδοχοσ όςο και θ Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να τθροφν τισ διατάξεισ
περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ
ιδιωτικισ ηωισ ςτο τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.
ΑΘΟ 15. ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ
15.1. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
τθ με αρικμό ……….. εγγυθτικι επιςτολι τθσ ………. Τράπεηασ…………….. ποςοφ <ποςό
ολογράφωσ (ποςό αρικμθτικά)> Ευρϊ (10% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ
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ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α.), ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία είναι
ςυντεταγμζνθ κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν
ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον
Ανάδοχο ςε περίπτωςθ παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ
διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ αυτισ για
επικείμενθ κατάπτωςθ.
Θ Εγγυθτικι επιςτολι Καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και μετά τθν κατάκεςθ τθσ Εγγυθτικισ
Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ.
15.2. ΕΓΓΤΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ
Εφόςον ο Ανάδοχοσ επικυμεί να λάβει προκαταβολι, υποχρεοφται να κατακζςει
Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ιςόποςθ µε το ποςό προκαταβολισ. Θ εγγυθτικι
αυτι Επιςτολι κα είναι ςυντεταγμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ διακιρυξθ. .
Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί με
τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του Ζργου. Θ προκαταβολι κα είναι
ζντοκθ Ππωσ εκάςτοτε ιςχφει "Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν
του Κράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ". Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί
τθσ ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από
τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. Για
τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των
εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ
μονάδεσ.
15.3 ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Για τθν καλι λειτουργία του Ζργου, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ (βλ. υπόδειγμα
C.1.4), θ αξία τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ. Θ Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά
τθ λιξθ τθσ περιόδου Εγγφθςθσ, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων
από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ
ΑΘΟ 16. ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ
1. Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων
από τθν εκτζλεςθ του Ζργου, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι
εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν
Ρροςφορά.
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2. Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που
ενδεχομζνωσ προξενθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των
προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ – ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ
ΑΘΟ 17. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1. Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίηεται ςε ςυμφωνία με το ςυνολικό
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου που εμφανίηεται ςτο Ραράρτθμα Α
τθσ Σφμβαςθσ.
2. Ουδεμία ουςιϊδθσ μεταβολι του προγράμματοσ επιτρζπεται χωρίσ τθν
ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. Αν πάντωσ θ
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν προχωρεί ςφμφωνα με το πρόγραμμα, θ
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ μπορεί να δϊςει ςτον Ανάδοχο
τθν εντολι να το ανακεωριςει και να τθσ υποβάλει το ανακεωρθμζνο αυτό
πρόγραμμα προσ ζγκριςθ.
ΑΘΟ 18. ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Ο Ανάδοχοσ παρζχει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν
υλοποίθςθ του Ζργου, οποτεδιποτε του ηθτθκεί. Για το ςκοπό αυτό, ο
Ανάδοχοσ ςυντάςςει περιοδικζσ εκκζςεισ ενθμζρωςθσ επί τθσ πορείασ
υλοποίθςθσ του Ζργου, τισ οποίεσ υποβάλλει, μθνιαία, ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι.
2. Συντάςςει επίςθσ και υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ειδικζσ εκκζςεισ για
τυχόν ζκτακτεσ δυςκολίεσ ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου ι απαιτοφμενεσ
τροποποιιςεισ του προγράμματοσ εκτζλεςθσ.
ΑΘΟ 19. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
1. Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του Ζργου αρχίηει από τθν Θμερομθνία Υπογραφισ
τθσ Σφμβαςθσ και δε δφναται να υπερβεί τουσ δεκαοκτϊ (18)
θμερολογιακοφσ μινεσ. Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίηεται ςτθν
διακιρυξθ απεικονίηει τθν προκεςμία του Ζργου και κάκε επί μζρουσ
τμιματόσ του, με τθν επιφφλαξθ των επομζνων άρκρων.
ΑΘΟ 20. ΜΕΤΑΘΕΣΘ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του
χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν
ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, εάν κρίνει ότι αυτό
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2.

3.

4.

5.

6.

επιβάλλεται, για ςυνολικό χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν και ςτισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ Ανακζτουςα Αρχι κα ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον
Ανάδοχο για τθν ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ,
ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.
Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του
Ζργου, ςτθν περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ
δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να κακυςτεριςει για λόγουσ
που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ.
Ο Ανάδοχοσ, εντόσ 15 θμερϊν αφότου ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που
ενδζχεται να προκαλζςει τζτοιου είδουσ κακυςτζρθςθ, υποβάλλει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι αίτθμα μετάκεςθσ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ, τθν οποία
κρίνει ότι δικαιοφται, παρζχοντασ πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία του
αιτιματόσ του, ϊςτε να καταςτεί αμζςωσ δυνατι θ εξζταςι του.
Θ Ανακζτουςα Αρχι εξετάηει το αίτθμα του και αποφαςίηει, εάν
δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με
αναδρομικι ιςχφ και ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο.
Μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ
Σφμβαςθσ είναι δυνατό να εγκρικεί, με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία και ςε
περιπτϊςεισ κακυςτεριςεων που ανάγονται ςε άλλουσ λόγουσ, υπό τθ ρθτι
αίρεςθ ότι ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται, με τθν αίτθςι του, ότι θ μετάκεςθ τθσ
εκτζλεςθσ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δεν κα επθρεάςει το ςυνολικό
χρονοδιάγραμμα του Ζργου και θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι, με τθν
ικανοποίθςθ του αιτιματοσ μετάκεςθσ δεν κακίςταται δυςμενζςτερο το
πλαίςιο των ςχετικϊν με τισ διαδικαςίεσ, τουσ χρόνουσ και τθν παροχι
ανκρϊπινων πόρων υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Οι μετακζςεισ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ δεν
ςυνεπάγονται κυρϊςεισ.

ΑΘΟ 21. ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ – ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ - ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ
Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςισ του.
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ Ψάςθσ του Ζργου ι του
ςυνόλου αυτοφ από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα
του Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα παρακάτω:
-

Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν
παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ:

Σελίδα 239 από 246

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ
Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

o ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των παραδοτζων που
κακυςτεροφν, εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν
οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου
o ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ.

-

-

-

-

-

-

-

Θ ίδια ριτρα κα επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει
παραδοκεί μζροσ του εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ αλλά είναι αδφνατον να
χρθςιμοποιθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, λόγω κακυςτερθμζνθσ
μεταγενζςτερθσ παράδοςθσ απαραίτθτου για τθ λειτουργία εξοπλιςμοφ/
λογιςμικοφ. Τίκεται ανϊτατο όριο ςτθ δυνατότθτα επιβολισ ποινικισ ριτρασ
ςτον ανάδοχο το 20% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, πζραν του οποίου ο
Ανάδοχοσ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ
Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο
Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε
υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι
παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να
καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ.
Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται
ςτθ Σφμβαςθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ
μετακζςεισ.
Οι ωσ άνω ριτρεσ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν
περίπτωςθ υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ
φάςεων ι μθ παράδοςθσ παραδοτζων όπωσ περιγράφονται ςτο
χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα
επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα παρακρατοφνται από
τθν επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα
καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ.
Με ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν
τμθματικζσ προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί
μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα.
Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που επιβάλλονται για υπζρβαςθ τμθματικϊν
προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν βαρφνουν τον Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν
λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν επιβλθκεί.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτα μζλθ
τθσ Ζνωςθσ, τα οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ
ολόκλθρον. Οι ωσ άνω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
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-

-

-

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά
τθν κρίςθ τθσ, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ
το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα, με τθν προχπόκεςθ ότι διαςφαλίηεται θ
λειτουργικότθτα και αποτελεςματικότθτα του εκτελεςκζντοσ ζργου.
Για τθν απόρριψθ παραδοτζων και τθν αντικατάςταςθ αυτϊν: Κα καλείται ο
ανάδοχοσ μετά τθ ςχετικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ του ζργου και
εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν κα υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα παραδοτζα
και να ενςωματϊςει τισ παρατθριςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβιάςει τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ
υποςτιριξθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ (περίοδοσ καλισ λειτουργίασ), θ
ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προβεί ςε κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του ζργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
ΑΘΟ 22. ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Οι υπθρεςίεσ και τα ψθφιακά προϊόντα που προβλζπεται να παραδοκοφν ι
να παραςχεκοφν ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ
ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από κάκε άποψθ, με τα οριηόμενα
ςτα ςυμβατικά τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν παροφςα ςφμβαςθ.
2. Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτα
Ραραρτιματα τθσ Σφμβαςθσ, κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον
Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα αρχι. Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι
των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με
τθ Σφμβαςθ και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν
περίπτωςθ.
ΑΘΟ 23. ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή
αξρείν ζρεηηθό κε ην Έξγν, o πεγαίνο θώδηθαο (source code) θαη νη βάζεηο
δεδνκέλσλ, όπνπ επηηξέπεηαη θαη δελ απνηειεί απιώο παξαρώξεζε άδεηαο
ρξήζεο ή ππάξρνπλ δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη εθόζνλ ε ρξήζε αδεηώλ έρεη
ξεηώο γλσζηνπνηεζεί ζηελ αλαζέηνπζα θαηά ην ρξόλν ηεο ππνβνιήο ηηεο
πξνζθνξάο από ηνλ πηζαλό Αλάδνρν, θαζώο θαη όια ηα ππόινηπα παξαδνηέα
πνπ ζα απνθηεζνύλ ή ζα αλαπηπρζνύλ από ηνλ Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ
Έξγνπ, ζα απνηεινύλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη
ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο, πνπ κπνξνύλ λα ηα δηαρεηξίδνληαη πιήξσο θαη λα ηα
εθκεηαιιεύνληαη κε θάζε λόκηκν ηξόπν.
2. Τα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρή θαη ηνπ Κσρίοσ ηοσ Έργοσ / Φορέα Λειηοσργίας
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θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο Σύκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ
Αλαδόρνπ, ζα παξαδνζνύλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Φορέα Λειηοσργίας)
θαηά ηελ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξόπν ιήμε ή ιύζε ηεο Σύκβαζεο. Σε πεξίπησζε
αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα
ζπλνδεύζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα
ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο.
3. Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ηα δηθαηώκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο
πνπ ζα παξαρζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο
παξαπάλσ παξαγξάθνπο κεηαβηβάδνληαη από ηνλ Αλάδνρν απηνδίθαηα ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζηνλ Φορέα Λειηοσργίας (αν πρόκειηαι για
διαθορεηικό νομικό πρόζωπο) νη νπνίνη ζα είλαη πιένλ νη απνθιεηζηηθνί
δηθαηνύρνη επί ηνπ Έξγνπ θαη ζα θέξνπλ όιεο ηηο εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ από
απηό, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξνκέλσλ ηεο εμνπζίαο νξηζηηθήο ή
πξνζσξηλήο αλαπαξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνύ κε θάζε κέζν θαη κνξθή, ελ όισ
ή ελ κέξεη, ηελ εμνπζία θόξησζεο, εκθάληζεο ζηελ νζόλε, εθηέιεζεο
κεηαβίβαζεο, αληηγξαθήο, απνζήθεπζεο αιιά θαη ηξνπνπνίεζεο ρσξίο άδεηα
ηνπ Αλαδόρνπ, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε παξέρεηαη αλέθθιεηα δηα ηεο
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
4. Σηελ πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή έλδηθνπ κέζνπ θαηά ηεο αλαζέηνπζαο
Αξρήο από ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηώκαηα επί ηνπ
ινγηζκηθνύ. Δηδηθόηεξα, αλαθέξεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα
αζθήζεη κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθθξεκνδηθίαο θύξηα παξέκβαζε άιισο ζα
πξνζεπηθιεζεί λνκίκσο από ηελ αλαζέηνπζα Αξρή βάζεη ησλ ζρεηηθώλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΡΛΘΩΜΕΣ
ΑΘΟ 24. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει
υπόψθ όλο τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνεπϊσ, ςτο Συμβατικό Τίμθμα
περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου ζξοδα, όπωσ:
α) τα ζξοδα παραγωγισ ςχεδίων, εκκζςεων, μελετϊν, αναφορϊν και κάκε
είδουσ εγγράφων που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ
β) τα ζξοδα τθσ προμικειασ ι παραγωγισ εγχειριδίων και οδθγιϊν
γ) οι πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ του προςωπικοφ, των ςυνεργατϊν, υπεργολάβων
κλπ. του αναδόχου, των εξόδων μετακίνθςθσ, κακϊσ και των αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν που τυχόν τουσ αφοροφν
Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με πάςθσ φφςεωσ ζξοδα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ του
ζργου, που όφειλε ο Ανάδοχοσ κα λάβει υπόψθ για τθν κατάρτιςθ τθσ
προςφοράσ του.
2. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ
των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν
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ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και
τθν πλθρωμι.
3. Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των φορολογικϊν
ςτοιχείων που προβλζπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπϊν νομίμων
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το
χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία
διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων,
ο οποίοσ πάντωσ δεν κα υπερβαίνει τισ ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ
θμζρεσ από τα κατά περίπτωςθ χρονικά ςθμεία που κακορίηονται ςτθ
Σφμβαςθ, υπό τον όρο ότι κα είναι διακζςιμεσ οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ του
ζργου από το ΕΣΡΑ.
4. Σε περίπτωςθ που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται ζκδοςθ τιμολογίου θ εξόφλθςθ
του οποίου, ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ, γίνεται ςε επόμενθ διαχειριςτικι
περίοδο από αυτιν τθσ ζκδοςθσ, δεν απαιτείται νζο τιμολόγιο.
ΑΘΟ 25. ΤΙΜΘΜΑ
1. Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο
ανζρχεται ςτο ποςό των …………………………. χιλιάδων Ευρϊ (ΩΩΩ.ΩΩΩ,ΩΩ €).
Στο Συμβατικό Τίμθμα δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Ψ.Ρ.Α. που αναλογεί, ο
οποίοσ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.
ΑΘΟ 26. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ
1. Θ καταβολι τθσ Συμβατικισ Τιμισ του Ζργου κα γίνει με τον ακόλουκο
τρόπο:
<Αναφζρεται ο τρόποσ πληρωμήσ που θα επιλζξει ο Ανάδοχοσ ςτην προςφορά του
ςφμφωνα με τουσ πιθανοφσ τρόπουσ πληρωμήσ τησ διακήρυξησ>
Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ
φόρου ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 2238/94 (ΨΕΚ 151/Α/94) όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΡΑΑΔΟΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ
ΑΘΟ 27. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ
1. Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα
Αρχι εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο Μζροσ Α τθσ
Διακιρυξθσ, ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου και ςτο Ραράρτθμα Α
τθσ παροφςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΘΕΤΘΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΑΘΟ 28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
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1. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε
από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ,
παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που αντιςτοιχοφν
ςε μια προειδοποίθςθ και μια υπενκφμιςθ,
β) ο Ανάδοχοσ αρνείται ι αμελεί να εκτελζςει Διοικθτικζσ Εντολζσ,
γ) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ
τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
δ) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ,
λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ
αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό
μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
ε) εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό
με τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του ι/και κατά των νομίμων
εκπροςϊπων του Αναδόχου για αδίκθμα που τζλεςαν με τθν ιδιότθτά
τουσ αυτι και που αφορά ςτθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα του
Αναδόχου.
2. Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον
Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ,
θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για
όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ
(κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα
αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ
ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει
εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα.
3. Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ:
α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ
υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ,
πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ προϊόντων,
εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων.
β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο
ζργο ι εργαςία (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι
του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα
(μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ
του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα
αγακά που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν
κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του κα
πράξουν το ίδιο.
Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ ΕΡΑΚ
βεβαιϊνει τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε
οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ.
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4. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ
πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ
εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ
καταπίπτουν.
5. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο
αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ τθσ
Συμβατικισ Τιμισ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του τμιματοσ του Ζργου που
δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να χρθςιμοποιθκεί
για τον προοριηόμενο ςκοπό.
6. Σε περίπτωςθ ζκδοςθσ αμετάκλθτθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ ςε βάροσ
του νόμιμου εκπροςϊπου του για κάποιο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο
43 παρ.1 του Ρ.Δ. 60/2007, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθ ςφμβαςθ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΑΘΟ 29. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ
οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
2. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ
υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,
οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ
ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε κάκε περίπτωςθ, θ μετάκεςθ των θμερομθνιϊν
παράδοςθσ των ενδιάμεςων παραδοτζων ι του ςυνόλου του ζργου για
λόγουσ ανωτζρασ βίασ, κα περιοριςτεί ςτο χρόνο που διιρκεςε το
περιςτατικό ανωτζρασ βίασ που εμπόδιςε τον Ανάδοχο να εκτελζςει τισ
υποχρεϊςεισ του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
ΑΘΟ 30. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
1. Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά
κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
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Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ωανίων»
Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

2. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και
ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ωανίων, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
3. Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν
και τα δφο μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ Σφμβαςθ προςφυγι των
ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν
ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα
ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.

Θ ςφμβαςθ αυτι μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ υπογράφεται ςε τρία (3) όμοια
πρωτότυπα και παίρνει ζνα ο Ανάδοχοσ και (2) θ Ανακζτουςα Αρχι

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΡΑΑΤΘΜΑ Α
ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ Β
ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΕΓΟΥ
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